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Nodarbības  ilgums – apmēram 1 stunda un 15 minūtes.

SAGATAVOŠANĀS. Mācību telpai jabūt sagatavotai laikus, apmēram pusstundu 
pirms sākuma. 

 z Dalībniekiem jājūt, ka tu viņus gaidi un vēlies sākt nodarbību. Tu vari parādīt, 
ka dalībnieki ir gaidīti, ja laikus pirms nodarbības:

 { galdi un krēsli ir novietoti vietās,

 { kafija un tēja sagatavota un gatava pasniegšanai,

 { vajadzības gadījumam pa rokai noliktas Bībeles un pildspalvas vai zīmuļi. 

 z Brīvas atmosfēras radīšanai tālākām diskusijām un sadraudzībai svarīga loma 
ir telpas iekārtojumam. Vislabāk būtu, ja vien iespējams, telpā izvietot apaļus 
galdus ar krēsliem ap tiem. 

 z Padomā par telpas lielumu. Ja tā ir pārāk plaša, sagaidāms, ka grupa aktīvi 
nepiedalīsies diskusijās. Ja telpas izmērs ir atbilstošs dalībnieku skaitam, 
dalībnieki jutīsies pietiekami ērti un droši, lai aktīvi iesaistītos nodarbībā. 

 z Uz galdiem novietoti uzkožamie var noteikt nodarbības toni. Ēdamais tikai 
novērsīs uzmanību, un cilvēki uztvers nodarbību vairāk kā sadraudzību. 
Uz galdiem varētu atrasties vienīgi dzērieni – tēja, kafija. Ja grupa izsaka 
vēlēšanos kādreiz sarīkot sadraudzības pasākumu (citā vietā un laikā), atbalsti 
viņus. Tas ir jauki! Mudini viņus kopīgi izplānot un sagatavot šo pasākumu. 

Piezīme. Izmanto laiku (10–15 minūtes) starp telpas sakārtošanu un dalībnieku 
pulcēšanos, lai sagatavotos nodarbībai.

 z Ja studentu grupa ir liela un ir vairāki vadītāji, izmantojiet šo laiku lūgšanām.

 z Ja kādam nepieciešams, šajā laikā var sniegt personīgu iedrošinājumu un 
atbalstu.

 z Šis ir laiks, lai vēlreiz pārskatītu nodarbības plānu un administratīvus 
jautājumus – laika plānošanu u. c. 

 z Sagatavojies sirsnīgai dalībnieku sagaidīšanai. 

PULCĒŠANĀS. Dalībnieki jau var ierasties 10–15 minūtes pirms nodarbības sākuma. 

Laikam ir liela vērtība. Tu kā grupas vadītājs esi atbildīgs par to, kā šis laiks 
tiek izlietots: vai telpa sakārtota, vai galdi un krēsli ir vietās, vai novietotas lekciju 
lapas, Bībeles, kartītes, pildspalvas un zīmuļi gadījumā, ja kāds tos ir aizmirsis. Ja 
nepieciešams, uz galda pierakstu veikšanai novieto arī kādus bloknotus. 
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 z Vadītājam jau 15 minūtes pirms nodarbības sākuma jābūt pieejamam. Viņam 
silti jāsagaida ikviens, jāiedrošina pasīvie un svārstīgie. Nav pieļaujama 
situācija, ka students ienāk telpā, kurā neviens viņu nesagaida. Ienākot uzreiz 
jābūt skaidram, kurš ir vadītājs.

IEVADS. Nodarbības pirmās 5 minūtes.

 z Tu esi atbildīgs par nodarbības sākšanos laikā. Jau pirmajā nodarbības reizē 
izveidojas uzvedības paraugs turpmākajām nodarbībām. Nodarbību iesāc ar 
degsmi, interesantu stāstu vai aizraujošu notikumu. 

 z Ievadrunai jābūt brīvā stilā. Tās laikā vari sveicināt dalībniekus un iepazīstināt 
ar viesiem. Vadītājs ir savā vietā, grupa tiek aicināta koncentrēties uz attiecīgo 
tēmu. Ir laiks sākt. 

IEVADA LŪGŠANA. Lūgšanu saka vadītājs.

Šajā daļā nevajadzētu pēkšņi kādu grupas dalībnieku aicināt vadīt lūgšanu. Šāda 
situācija tikai radītu grupā nedrošību. Ja kāds no  studentiem garīgā ziņā ir tik pieaudzis, 
lai skaļi lūgtu, tad šādu iespēju viņam varētu dot aizlūgšanu daļā. 

 z Vadītājs var izmantot jau iepriekš uzrakstītu lūgšanu vai arī lūgt brīvi. 

 z Lūgšanā var ietvert:

 { lūgumu pēc Dieva klātbūtnes nodarbības laikā;

 { pateicību par iespēju sanākt kopā, lai mācītos Dieva vārdu un būtu 
savstarpējā sadraudzībā;

 { lūgumu, lai Svētais Gars dod pareizo izpratni un apgaismo Dieva vārdu;

 { pateicību Dievam par Viņa lielo mīlestību Jēzū Kristū, mūsu Kungā.

 z Lūgšana izveido attiecības ar Dievu. Lūgšana ieved grupas dalībniekus 
attiecībās ar Dievu, un viņi sajūt Viņa klātbūtni savā vidū. 

 z Brīdinājums! Gara un pārāk pieslīpēta lūgšana drīzāk nobaidīs, nevis iedrošinās 
sākt lūgšanu dzīvi. 
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SADRAUDZĪBAS LAIKS. 10 minūtes tūlīt pēc ievada lūgšanas. 

 z Mēs labāk mācāmies, ja jūtamies ērti. Sadraudzības laiks ir domāts attiecību 
veidošanai un rada drošu vidi tālākai nodarbībai. 

 z Sāc diskusiju ar kādu jautājumu, kas varētu ievadīt dalībniekus jaunā dziļākā 
attiecību līmenī, piemēram:

 { ko jums patīk darīt sestdienās? (sākuma līmenis)

 { Ar ko jums patīk kopā pavadīt brīvo laiku? Kāpēc? 

 { Kad jūs sapratāt, ka vēlaties kaut ko vairāk uzzināt par Bībeli?

 { Kurai personai bijusi vislielākā ietekme jūsu dzīvē? 

 { Vai ir kāds, kura dzīvi arī jūs esat ietekmējis? Kā? (dziļāks līmenis)

 z Sadraudzības laiks ļauj dalībniekiem brīvi iepazīties, nejūtoties apdraudētiem. 

PĀRRUNAS PAR APGŪTO. Apmēram 10 minūtes. 

 z Šīs desmit minūtes uzdod toni turpmākajām pārrunām. Palūdz dalībniekus 
pastāstīt citiem, ko sev nozīmīgu viņi ieguvuši mācībās. Šis lūgums nozīmē: 

 { ka tu esi pārliecināts, ka ar viņiem ir noticis kaut kas nozīmīgs, – varbūt 
viņi guvuši jaunu ieskatu, varbūt radies kāds grūts jautājums, uz kuru nav 
atbildes, varbūt atklājies kas iepriekš nezināms. Lai kas tas arī būtu, tev tas 
ir jādzird. Tev nav jābūt pārsteigtam, ka noticis kaut kas nozīmīgs, tu to jau 
esi gaidījis;

 { ka tu zini, ka viņiem ir, ar ko dalīties pārdomās, un šī ir tā reize, lai to 
pateiktu; tu novērtē viņu mācīšanos;

 { ka to, par ko viņi stāsta, ir svarīgi uzklausīt visai grupai – daloties ar domām, 
pārdzīvojumiem, notikušo; tad cilvēka pašpaļāvība kļūst stiprāka, un 
vairojas izpratne, ka ikviena dalībnieka teiktais paplašina pārējo studentu 
mācīšanās pieredzi; 

 { vērīgi klausies, cieni un novērtē studentus;

 { tu novērtē studentu iesaistīšanos un gaidi, ka viņi līdzdarbosies.

 z Pēc pieredzes pārbaudīts, ka tad, ja cilvēkam ir kas sakāms un viņam netiek 
sniegta iespēja to pateikt, viņam būs grūtības ar klausīšanos. Viņš pats arī grib 
būt uzklausīts!
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 z Jāizvirza noteikumi, kas jāievēro pārrunu laikā.

 { Jārunā īsi. 

 { Lai labāk izprastu dalībnieku teikto, var uzdot jautājumus. 

 { Tev jānovērtē un jāiedrošina grupas dalībnieki. 

 z Jāatceras, ka šis laiks nav paredzēts tavas pieredzes atstāstīšanai, padomu 
sniegšanai vai arī studentu teiktā izskaidrošanai pēc savas versijas. 

JAUTĀJUMI UN ATBILDES. Laika ilgums nav noteikts, šajā daļā studentiem 
jādod iespēja pajautāt par neskaidro iepriekšējās lekcijas uzdevumos. Jautājumu un 
atbilžu daļai atvēli vismaz 10 minūtes. 

 z Iedrošini dalībniekus uzdot jautājumus. Nav nenozīmīgu jautājumu. Katrs jautā 
to, kas viņam liekas svarīgs. 

 z Katra nodarbība pavairo zināšanas un pārliecību. Pārliecība ceļ entuziasmu un 
degsmi mācīties. Iespēja uzdot jautājumus iesaistīs studentus, un viņi kļūs vēl 
centīgāki. 

 z Var arī izveidot mazās grupas un apspriest radušos jautājumus savās grupās. Tā 
visi dalībnieki būs iesaistīti diskusijās. Pēc jautājumu apspriešanas savā vidū 
grupas apvienojas un pārrunā iegūtās atbildes ar vadītāju. 

PAPILDU UZDEVUMI. Turpmākajās 20 minūtēs ļauj studentiem atklāt savu 
pieredzi un parādīt zināšanas, ko viņi ieguvuši, pildot iepriekšējās nedēļas uzdevumus. 

 z Katrai nodarbībai ir papildu materiāli, kas vadītājam būs noderīgi.  
Sk. pielikumu. 

 z Šie materiāli domāti tikai vadītāja lietošanai. 

IEPAZĪSTINĀŠANA AR NĀKAMO NODARBĪBU. Apmēram 5 turpmākās 
minūtes ir domātas studentu ieinteresēšanai par nākamo nodarbību.

 z Esi pozitīvs un entuziasma pilns, iepazīstinot ar jauno materiālu. 
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 z Centies paaugstināt studentu degsmi mācīties. Grupas ieinteresētība studijās 
ir atkarīga no vadītāja, grupas entuziasms nevar būt lielāks par vadītāja 
entuziasmu. 

 z Sniedz nodarbības pārskatu un īsu izklāstu par to, kas gaidāms nākamajā reizē. 
Tas nozīmē, ka jau nedēļu iepriekš vadītājam ir jābūt gatavam nākamajai 
nodarbībai. 

NOBEIGUMS. 

 z Studenti var uzdot atlikušos jautājumus, pārspriest pēdējos komentārus.

 z Tad tiek pieteiktas aizlūgumu vajadzības un pateicības. Lūgšanā vada pats 
vadītājs. 

SADARBĪBA NEDĒĻAS LAIKĀ. Reizi nedēļā kontaktējies ar katru grupas 
dalībnieku. 

 z Personiskā saziņā tev būs iespēja izrādīt rūpes par katru grupas dalībnieku.

 z Tikšanās reizēs studenti sajūt, ka tu veltī viņiem laiku un ka viņi tev  ir 
nozīmīgi, viņus ievēro, kāds par viņiem rūpējas.

 z Varbūt kāda no šādām reizēm būs tā, kad viņi pirmoreiz iepazīsies ar Jēzu. Tu 
ienesīsi Jēzu viņu dzīvē, jo Viņš dzīvo tevī.

 z Rūpju izrādīšana par studentiem iedrošinās viņus izteikt pārdomas un diskutēt 
turpmākajās nodarbību reizēs. 

 z Personiskā saziņa studentus uzmundrinās, palīdzēs nezaudēt drosmi un arī 
pasargās no pārcenšanās. Apvaicājies, kā viņiem klājas. Tu vari būt pats 
pirmais, kas uzzina, ko viņi vēlas pastāstīt. 

 z Jūsu savstarpējās sarunas tev dos informāciju, par ko tieši būtu jāaizlūdz. 
Studentiem nemaz nav jāzina, ka tu par viņiem lūdz, bet, iespējams, reiz 
pienāks brīdis, kad tu varēsi pateikt, ka esi par viņiem lūdzis. 
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PIELIKUMS

1. NODARBĪBAS MĒRĶI
 z Iepazīties ar Ābramu un Sāraju.

 z Iemācīties trīs apsolījumus, ko Dievs deva Ābramam.

 z Saprast, ka Dievs pats piepilda savus solījumus.

 z Mācīties, ka ticībā viss ir iespējams.

 z Saprast, ka ticība var tikt pārbaudīta un ka ticība ir jāapliecina.

 z Mācīties ticēt un cerēt uz Dievu

 z Saprast, ka cilvēka nepacietībai var būt negatīvas sekas. 

 PALĪGMATERIĀLS 

1. nodarbības 1. daļa
 z Ļauj studentiem dalīties tajā, ko viņi jau uzzinājuši par Ābramu.

 { Kas bija Ābrams?

 { No kurienes viņš nāca?

 { Kur viņš dzīvoja?

 { Kādus vēl viņa ģimenes locekļus zināt?

 { Kādus notikumus no Ābrama dzīves varat atstāstīt? 

 z Palūkojieties uz Ābrama un Sārajas ģenealoģiju un pavērojiet, kā Ābrama 
raduraksti daudzus gadsimtus vēlāk sasaistās ar Jēzus radu rakstiem. 

 z Sarīko nelielu diskusiju par nomadu dzīvi.

 { Ko nomadu ciltij varēja nozīmēt pavēle atstāt līdzšinējo dzīvesvietu un iet uz 
svešu zemi?

 { Iesaistot nodarbības dalībniekus, kopīgi iztēlojieties, kāda varēja būt Ābrama 
cilts izceļošanas diena no Ūras.

 { Palīdzi grupai saskatīt, cik tāda nomadu grupa bija neaizsargāta.
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1. nodarbības 2. daļa
 z Lai labāk izprastu Dieva apsolīto Ābramam (1Moz 12:1–3), jāsaprot, cik 

neticami apsolītais varēja izklausīties cilvēkam, kuram bija neauglīga sieva, 
nepiederēja zeme un kurš visu mantu varēja sakraut uz ēzeļiem un kamieļiem, 
pārvietojoties no vienas dzīvesvietas uz otru. 

 z Ko Dieva apsolījums ietvēra? 

 { pēcnācējus

 { īpašumu

 { labklājību un uzplaukumu 

 z Nobeigumā varētu jautāt: "Kāpēc lai kāds noticētu šādam solījumam?" Ļauj, 
lai studenti pacīnās ar šo jautājumu. Atbilde meklējama Tajā, kas deva šo 
solījumu un Kurš arī to piepildīs. 

1. nodarbības 4. daļa
 z Iespējams, ka daļai studentu nodarbībās apskatāmo materiālu daudzums liksies 

pārāk liels. Varbūt tev vajadzētu uzturēt regulārus kontaktus ar atsevišķiem 
grupas dalībniekiem, lai tos iedrošinātu un piedāvātu savu atbalstu, ja viņiem 
nodarbības liekas pārāk smagas.

 z Būtu labi, ja pirms nodarbībām vadītājs izvērtētu materiālu un izlemtu, vai 
ir lietderīgi mācībās izmantot sadaļu "Ejot dziļāk". Vadoties pēc apstākļiem, 
šo daļu varētu arī izlaist, taču, ja studenti paši vēlas apgūt vairāk, tad vēlams 
ieteiktās Rakstu vietas pārlasīt ar paralēlajām vietām, salīdzināt un pārdomāt. 
Izrādīt, ka jebkurš students ir vienlīdz svarīgs, neskatoties uz viņa pašreizējo 
zināšanu līmeni. 

1. nodarbības 5. daļa
 z Vadītājam nevajadzētu pēc sava prāta pārstrādāt materiālu. Jāizvairās arī 

būt nepacietīgam un nodarbību laikā nevajag pamest telpu. Tas ne pārāk 
labi iespaidos mācības. Atvēli grupai laiku dalīties savā pieredzē, atstāstīt 
gadījumus, kad paši ir rīkojušies pārāk impulsīvi un tādai darbībai bijuši 
negatīvi rezultāti. 

 { Kas tā bija par situāciju?

 { Kas tajā tika iesaistīti?

 { Uz kādu rezultātu tika cerēts? 

 { Kā šis notikums beidzās? 
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2. NODARBĪBAS MĒRĶI
 z Izlasīt, ko Dievs lika Ābramam darīt.

 z Iemācīties Ābrama un Sārajas jaunos vārdus, vārdus, kurus Dievs viņiem deva.

 z Censties saprast, cik nozīmīga ir pacietīga gaidīšana.

 z Saredzēt Dieva uzticību Ābrahāmam dotajā un nu jau atjaunotajā solījumā. 

 z Iemācīties derības definīciju.

 z Izprast Ābrahāma derību.

 z Uzzināt, kādi bija Dieva un Ābrahāma slēgtās derības nosacījumi.

PALĪGMATERIĀLS

2. nodarbības 1. daļa
 z Apskatiet vēl citus pantus, kuros Dievs ko apsola. Ko tieši  Dievs sola?

 { Jes 41:10

 { Jer 31:33–34

 { Cef 3:17

 z Vai zināt vēl kādus citus tamlīdzīgus pantus? 

2. nodarbības 2. daļa
 z  Ābrahāmam un Sārai tika doti jauni vārdi. Arī Jaunajā Derībā ir kāds, kam tika 

mainīts vārds.

 { Kas ir šis vīrs? Apd 9:1

 { Kāds bija viņa jaunais vārds? Apd 13:8

 z Pārrunājiet, kas, ienākot Dieva derībā, bija jādara Ābrahāma saimes vīriem? 
Kas bija derības zīme? 

 { Vai kaut kas derības slēgšanā neatgādina pieņemšanu, adopciju kādā, īpaši 
jau Dieva ģimenē? 

 { Kādas ir šīs adopcijas privilēģijas? 

 { Vai šīm jaunajām attiecībām līdzi nāk arī atbildība? 

 { Vai derības attiecībās pastāvēja atšķirības starp pašu dēlu un svešinieku, kurš 
ienāca ģimenē? 
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3. NODARBĪBAS MĒRĶI
 z Saredzēt, ka Ābrahāma ģimenē pastāvēja savstarpējo attiecību problēmas.

 z Saprast, ka paši saviem spēkiem nespējam nopelnīt Dieva svētības.

 z Pildot atskata vingrinājumus, saskatīt savu pieaugšanu zināšanās.

 z Saprast, cik vērtīgi ir uzklausīt citu cilvēku dzīvesstāstus.

 z Novērtēt viesmīlību, kādu Ābrahāms izrādīja saviem viesiem.

 z Mācīties, ka Kungs vēlreiz un šoreiz fiziskā veidā nāca atgādināt par apsolīto.

 z Būt atvērtiem, ieaicinot Dievu savā sirdī.

PALĪGMATERIĀLS

3. nodarbības 1. daļa
 z Šajā nodarbībā vadītājam jābūt īpaši iejūtīgam. Daudzas ģimenes ir šķīrušās, 

vecāki un bērni vairs nav kopā. Dažas ģimenes šķīrusi nāve, daudzus bērnus 
no mājas un ģimenes drošības izrāvusi vecāku šķiršanās. Vecākiem bijis 
jāatvadās no bērniem un bērniem no vecākiem. Tā ir skarba realitāte. 

 { Iedrošini dalībniekus, kuri vēlas dalīties šādā pieredzē.

 { Vadi nodarbību, lai dalībnieki izprastu, ka neatkarīgi no tā, kas noticis, 
Dievs ir apsolījis savu gādību. Tāpat kā savā laikā apsolīja to Ismaēlam un 
Hāgarei.

 { Ja pietiek laika, pirms sākt nākamās daļas studijas, vadi grupu lūgšanā. Lūdz 
Kungam neaizmirst tos, kuri Kristībā ir kļuvuši par Viņa bērniem, kā arī 
pateicies par Viņa klātbūtni un aizsardzību, ko Viņš parāda saviem mīļajiem. 

3. nodarbības 2. daļa
 z Nemaz nav tik viegli pieņemt, ka neatkarīgi no tā, ko esam teikuši vai darījuši, 

Dievs paliek uzticīgs. Uzticība ir daļa no Viņa būtības. Dievs ir mīlestība. 
Viņš nevar būt neuzticīgs. Mēs varam rīkoties pēc savas izvēles. Bijis arī tā, 
ka daudzas reizes esam vēlējušies pildīt solīto, bet kaut kas dzīvē nav ļāvis būt 
uzticīgiem solījumam. 

 { Dod studentiem laiku apdomāt, kas mūs kavē pildīt solījumus.

 { Kādi sarežģījumi var rasties no dotā vārda neturēšanas? Kurš tiek ievainots? 
Kas notiek ar uzticību cilvēkiem?

 { Pārrunājiet, kā iespējams atjaunot savstarpēju uzticību. Vai vispār to var 
izdarīt? 
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 z Ļoti svarīgi saprast vēl kādu lietu – nav svarīgi, cik perfekti mēs dzīvotu vai 
censtos dzīvot, mēs nekad nekļūsim Dieva labvēlības cienīgi un nenopelnīsim 
to. Dieva labvēlību varam saņemt tikai caur žēlastību. Par šo tēmu iespējams 
rosināt vairākas diskusijas. 

 { Cilvēki mēģina izpelnīties Dieva žēlastību. Kā viņi visbiežāk mēģina to 
darīt? 

 { Ko tieši mēs cenšamies iegūt ar saviem labajiem darbiem? 

 { Kas no mūsu izdarītā var atņemt mums Dieva mīlestību? Vai vispār ir kas 
tāds? Rm 8:38–39

3. nodarbības 3. daļa
 z Atskats

 { Atskatam nepieciešams atvēlēt laiku. Šajā laikā studentiem būtu jāsaredz 
sava pieaugšana mācībās un Bībeles zināšanās. Ar katru nākamo nodarbību 
kursa dalībnieku zināšanas pieaug, neraugoties uz to, ka daži no viņiem jūtas 
pārslogoti un sākumā pat nobaidīti no līdz šim nepazīstamajiem terminiem 
un svešiem Bībeles personu vārdiem. Visi kopā priecājieties par sasniegto. 

 z Mācība

 { Svarīgi ir tūlīt pēc atskata vingrinājuma turpināt nākamo nodarbības daļu. 
Uzklausīto dzīvesstāstu nozīmīgums jau tika pieminēts materiāla "Dieva 
apsolījums – mūsu svētība" ievadā. Trijās no sešām kursa nodarbībām tiek 
runāts par notikumiem Ābrahāma dzīvē. Bet bez uzklausīšanas mācību 
kurss palīdz studentiem attīstīt vēl kādas citas Bībeles studiju prasmes. 
Nodarbības veidotas tā, lai klausītāji varētu apgūt trīs Bībeles tekstu studiju 
metodes. 

Vispirms, lai labāk saprastu Bībelē sacīto, dotajā Rakstu vietā sameklējiet 
minētos faktus. Fakti ļauj stāstam kļūt dzīvam un palīdz studentiem iedzīvoties 
notiekošajā un labāk saprast notikuma personas. 

Vēlreiz ieskatieties tajā pašā Rakstu vietā. Šoreiz uzdodot jautājumu, ko 
notiekošais pastāsta par Dievu un ko par cilvēkiem. Citiem vārdiem, kas ir 
patiesība par Dievu un mums, cilvēciskām būtnēm.

Vadi nodarbību, lai studenti saprastu, ka Bībeles notikumu fakti mums parāda tā 
laika vēsturi. Uzzinātās patiesības par Dievu un cilvēkiem ļauj izprast personas. 
Un tieši mācītā lietojums dzīvē ir šī kursa mērķis. Tādā veidā rodas jautājums: 
"Vai lasītais  kaut kādā veidā var ietekmēt manu dzīvi?"
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3. nodarbības 5. daļa
 z Pati lielākā žēlastība ir uzņemt Dievu savā sirdī un dzīvē. Nodarbības beigās 

vari dot iespēju grupai dalīties savā pieredzē:

 { gadījumos, kad no citiem cilvēkiem piedzīvota sirsnīga viesmīlība;

 { tajā, kā viņu ģimenē ciemiņiem izrāda viesmīlību;

 { padomāt, kuri cilvēki visbiežāk tiek iekļauti aicināto sarakstā;

 { personiskajās liecībās par Jēzus ieaicināšanu savā sirdī. (Tev jābūt iejūtīgam, 
jo, iespējams, daži dalībnieki to vēl nav izdarījuši.)

 z Vēl kas... Noderīgi zināt, ka ir kultūras, kurās saimnieks, lai aizsargātu viesus, 
kurus uzņēmis savā namā, ir pat gatavs ziedot savu dzīvību.
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4. NODARBĪBAS MĒRĶI

 z Atkārtot iepriekšējā nodarbībā apskatīto Bībeles notikumu mācīšanās metodi.

 z Kartē atrast aptuveno Sodomas atrašanās vietu.

 z Lasot norādītās Rakstu vietas, pavērot tuvās Dieva un Ābrahāma attiecības. 

 z Izlasītajā tekstā saskatīt drosmīgo Ābrahāma iestāšanos – aizlūgšanu par 
Sodomu.

 z Atzīt, ka Dievs ir taisnīgs tiesnesis.

 z Pieņemt, ka tiesāšana pieder vienīgi Dievam.

 z Aizlūgt par citiem

PALĪGMATERIĀLS

4. nodarbības 4. daļa
 z Iestāšanās jeb aizlūgšana ir vēl viens jauns jēdziens. Varbūt grupa var minēt 

kādus aizlūgšanas piemērus?

 { Vecāki runā ar skolotāju, lai risinātu bērna problēmas.

 { Strādnieks padara kādu darbu otra labā, izpalīdz tam.

 { Advokāts tiesneša priekšā iestājas par savu klientu.

 { __________________________________________________

 z Kad grupa sapratusi, ka aizlūdzējs ir starpnieks, kas kaut ko lūdz otra dēļ, 
kopīgi padomājiet, kādos gadījumos mēs paši varam būt aizlūdzēji par kādu 
citu Dieva priekšā. 

 { Ja kādam draugam paredzēta operācija.

 { Ja kāds meklē darbu.

 { Ja kāds vēlas stāties augstskolā un liek eksāmenus.

 { _____________________________________________________

 z Lūdz par savu grupu. Tas arī būs aizlūgšanas piemērs. Lūgšanai jābūt ļoti īsai 
un vienkāršai, lai studenti saprastu, ka arī viņi spēj lūgt un uzdrošinātos aizlūgt 
par citiem. 

 z Un nobeigumā, ja tev šķiet noderīgi, ļauj studentiem grupās pa divi aizlūgt par 
kādu citu. 
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4. nodarbības 4. daļa
 z Lai nostiprinātu studentu izpratni par aizlūgšanu, izmanto Bībeles Rakstu 

vietas. Dažas no tām tālāk tiek minētas. Šīs Rakstu vietas iedrošina aizlūgt par 
citiem un lasīt par citu aizlūgšanas pieredzi. Kopīgi ar grupu pārrunājiet, vai šī 
Rakstu vieta ir pamācība aizlūgšanās vai ne un kas ir šis aizlūdzējs, par ko tiek 
lūgts, un kāda ir aizlūgšanas vajadzība. 

Jņ 2:3

Jņ 17:6, 13–15; 17: 20–22

Ef 6:18–20

Flp 1:9–11

5. NODARBĪBAS MĒRĶI
 z Salīdzināt Ābrahāma un Lata viesmīlību un saskatīt, kas viņu ciemiņu 

uzņemšanā ir atšķirīgs.

 z Pamanīt, kāda bija pilsētas iedzīvotāju reakcija, redzot, ka pie Lata atnākuši 
ciemiņi.

 { Pavērot Lata uzvedību šī notikuma laikā.

 { Noskaidrot, par ko pilsētas iedzīvotāji Latu apsūdz.

 { Redzēt, kā pār pilsētu nāk Dieva tiesa.

 { Izprast, kas ir Dieva žēlsirdība un taisnība.

 { Izprast, kā mūsdienās izpaužas Dieva žēlastība un taisnība.

PALĪGMATERIĀLS

5. nodarbība 1. daļa
 { Stāsts par Sodomu un Gomoru skar tēmas, kuras ir aktuālas arī  mūsdienās. 

 { Esi gatavs klausīties. Tev nav nepieciešams reaģēt uz visiem komentāriem, 
bet komunicē tā, lai grupa saprot, ka tu esi izteikto viedokli sadzirdējis. 
Citiem vārdiem, nepierādi, bet klausies ar savu sirdi. Lai Vārds pats runā! 
Lai Dieva Gars lieto Viņa Vārdu un pasludina Viņa Patiesību! 

 { Paturi prātā, ka studiju mērķis ir vadīt studentus, lai viņi iegūtu Bībelē 
sniegto informāciju. Pretreakcija ir pirmais solis uz izmaiņām. 

 { Izrādi ikvienam savu mīlestību neatkarīgi no viņa ieņemtās pozīcijas. 
Vislielākā Dieva vēlēšanās ir, lai ikviens tiktu izglābts. Cik liela ir Dieva 
žēlastība!



Dieva apsolījums – mūsu svētība

WWW.FULLVALUE.ORG © 2008 FULLVALUEMINISTRIES 15

 z Iespējams, ka daži grupā kļūs norūpējušies par kādu no saviem draugiem. Nu 
tev ir iespēja uzklausīt šīs bažas un atgādināt, ka tie, tāpat kā Ābrahāms, var 
droši iestāties par viņiem un aizlūgt. Dievs izglāba Latu un viņa ģimeni, tāpat 
Dievs ir spējīgs glābt arī viņu draugus. 

5. nodarbības 2. daļa
 z No 3. līdz 5. nodarbībai tiek runāts par viesmīlību pret nama ciemiņiem. 

Aplūkotais materiāls, iespējams, sniegs nelielu skaidrību, kādēļ Lats apsolīja 
savas meitas pilsētas vīriem, lai tie ar viņām dara, kā tiem tīk.

 z Šis temats var izsaukt diskusiju par dažādu etnisku kopienu kultūras atšķirībām. 
Vēlreiz atgādinājums – saglabā pārrunām drošu vidi un iedrošini studentus 
izteikt savas domas. Diskusijas beigās rezumē teikto, tādējādi parādot, ka esi 
klausījies. 

5. nodarbības 4. daļa
 z Nav viegli izprast tādus jēdzienus kā Dieva taisnīgā tiesa un Dieva žēlsirdība. 

Bieži nebūšanās tiek vainots Dievs. No studiju materiāla "Dieva plāns – 
mūsu izvēle" zinām, ka cilvēci ir cieši sasaistījis grēks. Tā rezultātā mums 
visiem ir tieksme grēkot – darīt ļaunu, rīkoties pretēji Dieva gribai. Mēs 
esam pelnījuši vienīgi Dieva tiesu, mūžīgo nāvi. Bet tie, kas Viņu pieņem, tie 
saņem Viņa žēlsirdību. Viņi nesaņem pelnīto sodu – nāvi, bet to, ko nepavisam 
nav pelnījuši, – Dieva mīlestību un piedošanu. Caur Jēzus dzīvi, nāvi un 
augšāmcelšanos Dieva mīlestība un piedošana mums ir garantēta. 

 z Var likties, ka Dievs ir netaisns. Kāpēc Viņš pieļauj, ka notiek tik daudz 
ļauna? Kāpēc bērni mirst? Kādēļ cilvēki cieš? Kādēļ Sodomas iedzīvotāji tika 
iznīcināti? Ja Dievs ir mīlošs Dievs, kādēļ tiek pieļautas tādas šausmas, ka 
cilvēki tiek ievainoti un nogalināti, ka viņu mājokļi tiek iznīcināti? 

 z Skaidri jāsaprot, ka Dievs ir reizē žēlsirdīgs un taisnīgs. Pret tiem, kas 
Viņu mīl, Viņš rīkojas žēlsirdīgi, bet Viņa dusmas nāk pār ļaunajiem un 
negodīgajiem. Tomēr tas neatbild uz jautājumu, kāpēc cieš arī labi ļaudis. 
Kādēļ kristieši mirst no vēža? Kādēļ tiem, kas mīl Dievu, ugunsgrēkā nodeg 
māja? Dieva tiesa un žēlsirdība skaidri atklāsies mūžībā. Dievs joprojām ir 
žēlsirdīgs, – neraugoties uz to, kas notiek un kā mēs vērtējam Viņa darbību 
cilvēku dzīvē. 

 z Bībele ir vēstījums par Dieva pastāvīgo un neatlaidīgo aicinājumu ikvienam 
pieņemt Viņu kā Radītāju, kas viņu mīl un vēlas būt viņa Dievs. Ābrahāma 
dzīve to apstiprina. Caur derību Dievs pasludina, ka Viņš vēlas būt Ābrahāma  
Dievs un arī viņu pēcnācēju Dievs. Un šajā derībā tiek ietverti visi, kas ir zem 
šīs derības, tie, kuriem Jēzus dēļ grēki ir piedoti un kuri Kristībā tiek darīti par 
Viņa bērniem. 
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6. NODARBĪBAS MĒRĶI
 z Izvērtēt dažādus gadījumus ar smiekliem un smiešanos notikumā par Īzaku. 

 z Izdzīvot līdzi 1. Mozus grāmatas 22. nodaļā aprakstītajai drāmai.

 z Pamanīt Ābrahāma izrādīto bijību Dieva priekšā.

 z Saredzēt, kas saista Īzaku ar Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu. 

 z Dievs kā Jahve-jire (Dievs izrauga).

 z Saprast, ka, tāpat kā Ābrahāms un Sāra, arī mēs reiz mirsim.

 z Novērtēt Ābrahāmu kā ticības vīru.

PALĪGMATERIĀLS

6. nodarbība 1. daļa
 z Mēs dzīvojam laikā, kad viss apkārt norit ātri, steidzīgi un nekavējoties.

 z Atcerieties, cik ilgi Ābrahams un Sāra bija gaidījuši uz Dieva apsolījuma 
piepildīšanos – dēla piedzimšanu. 

 z Pārrunājiet, kas notiek, kad esam ko lūguši un uz lūgto ilgi jāgaida.

 { Gaidot uz dzīvesbiedru

 { Gaidot uz  bērna ieņemšanu

 { Gaidot _______________________________________________________

 { Gaidot _______________________________________________________

6 nodarbības 2. daļa
 z Īzaks jau izaudzis par jaunieti, un nu Dievs Ābrahamam pavēl Īzaku upurēt. 

Nodarbībā vajadzētu pārrunāt, kāda varētu būt bijusi Ābrahāma reakcija. 

 { Kā varētu justies vecāki, kad bērns, kuru viņi ilgi gaidījuši, pēc laika tiek 
paņemts projām vai nu slimības, vai negadījuma, vai cita iemesla dēļ? 

 { Vai Ābrahāms varēja justies dusmīgs uz Dievu? Tik ļoti, ka domājis: "Ja tā, 
tad man tāds Dievs nav vajadzīgs…"
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 z 1. Mozus grāmatas 22. nodaļa neko tādu nesaka. Izlasiet ar grupu šo nodaļu 
kopīgi un mēģiniet atrast vārdus, kas parāda Ābrahama reakciju uz Dieva 
pavēli.

 z Ja grupā ir kāds tēvs, tad palūdz, lai viņš izsaka savas domas un emocijas, 
kādas radušās, lasot šo  notikumu.

 z Ja Ābrahams būtu nācis pie tevis un dalījies ar Dieva pavēli, kādu padomu tu 
viņam būtu devis? 

6. nodarbības 5. daļa
 z Atver Vēstules ebrejiem 11. nodaļu un paskaties, kuri ticības vīri tekstā tiek 

minēti!

 { Ābrahams nekad pilnībā nepiedzīvoja Dieva apsolījuma piepildīšanos. Viņš 
vienīgi ticēja uz To, kas bija devis solījumu, ka Tas arī šo solījumu piepildīs. 

 { Seno katedrāļu būvētāji bieži nesagaidīja savu ieceru īstenošanos. Viņi pat 
nevarēja būt droši, ka celtnes tiks pabeigtas, tomēr turpināja strādāt. 

 { Vizionāri, kuri redzējuši nākotnes vīzijas, bieži nenodzīvoja tik ilgi, lai 
piedzīvotu redzētā piepildīšanos.

 { Vecāki, kuriem ir bērni ar uzvedības problēmām, ticībā lūdz, lai šīs 
problēmas, kas šķiet pārāk smagas, tiktu atrisinātas. Dažkārt arī viņi 
nepiedzīvo lūgtā piepildīšanos. 

 { Padomā, kurš tavā dzīvē varētu būt tāds ticības vīrs. 
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ATSKATA MĒRĶI

 z Pienācis laiks kopīgi atzīmēt kursa pabeigšanu un kopīgi priecāties par 
sasniegto. 

Tas nenozīmē cienāšanos ar kūciņām un kafiju, vismaz ne nodarbības laikā. Tu 
vari studentiem atsaukt atmiņā, kādas bija viņu zināšanas pirms studiju sākuma. 
Taču viņiem arī jādzird tevis teiktais: "Tu esi pabeidzis mācības par 1. Mozus 
grāmatas 12.–22. nodaļu un iepazinies ar to, ko Bībele saka par Dieva apsolījumu 
un kas īsti ir mūsu svētība. (Liec, lai viņi skaļi pasaka: "Es esmu lasījis un 
iemācījies, ko  Bībele māca par Dieva apsolījumu un mūsu svētību!")

Atskats uz mācīto

 z Izmantojot atskatā minētos punktus, vēlreiz pārskatiet mācīto – notikumu 
faktus, patiesības un personisko lietojumu. 

 z Kopīgi pārrunājiet apgūtos jēdzienus un definīcijas.

 z Atkārtojiet iegaumējamās Rakstu vietas.

 z Atcerieties, ko mācījāties par Bībeles studēšanu, Rakstu vietu iegaumēšanu un 
lūgšanu.

 z Izvēlieties kādu datumu nākamo divu nedēļu laikā, kad būtu iespējams sarīkot 
kādu tikšanos – pikniku zaļumos, sadraudzību ar picas ēšanu vai kafijas un 
tējas vakaru ar cepumiem un kūciņām. Šī būtu arī izdevība uzaicināt kursa 
dalībnieku ģimenes locekļus un draugus. Viņi varētu būt nākamā kursa 
potenciālie dalībnieki. 

 z Noslēdz pēdējo nodarbību, novēlot svētību katram studentam un pasniedzot 
beigšanas sertifikātu. 


