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Vecās un Jaunās Derības citāti – no Bībeles jaunā tulkojuma (2012) 
© Latvijas Bībeles biedrība, 2012. Vāka foto – Ivars Cišs
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Džekija Eša 

"SIRDĪ ES NOGLABĀJU TAVUS VĀRDUS..."
PS 119:11
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Nodarbības ilgums – apmēram 1 stunda 15 minūtes 

Sagatavošanās. Mācību telpai jābūt sagatavotai savlaicīgi, apmēram  
pusstundu pirms sākuma. 

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

 1) galdi un krēsli ir novietoti vietās, 

 2) kafija un tēja sagatavota un gatava pasniegšanai, 

 3) vajadzības gadījumam pa rokai noliktas Bībeles un pildspalvas vai zīmuļi.

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

•	 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. 

•	 Uz galdiem novietoti uzkožamie arī 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. Izmantojiet laiku (10–15 minūtes) starp telpas sakārtošanu un dalībnieku 
pulcēšanos, lai sagatavotos nodarbībai:

•	 ja studentu grupa ir liela un ir vairāki vadītāji, izmantojiet šo laiku lūgšanām. 
•	 Ja kādam nepieciešams, šajā laikā var sniegt personīgu iedrošinājumu un 

atbalstu.
•	 Šis ir laiks, lai vēlreiz pārskatītu nodarbības plānu un administratīvus 

jautājumus: laika plānošanu u. c.
•	 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 ir sakārtota, vai galdi un krēsli ir vietās, vai novietotas 
lekciju lapas, Bībeles, kartītes, pildspalvas un zīmuļi gadījumā, ja kāds tos ir 
aizmir sis... 

•	 Vadītājam jau 15 minūtes pirms nodarbības sākuma jābūt pieejamam. Viņam 
silti jāsagaida ikviens, jāiedrošina pasīvie, jāpārliecina svārstīgie. Nav 
pieļaujama situācija, ka students ienāk telpā, kurā neviens viņu nesagaida. 
Ienākot uzreiz jābūt skaidram, kurš ir vadītājs. 
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Ievads. Nodarbības pirmās 5 minūtes.
•	 Tu esi atbildīgs par nodarbības sākšanos laikā. Jau pirmajā nodarbības reizē 

izveidojas uzvedības paraugs turpmākajām nodarbībām. Nodarbību iesāc ar 
degsmi, interesantu stāstu vai aizraujošu uzdevumu. 

•	 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. 

•	 Vadītājs var izmantot jau iepriekš uzrakstītu lūgšanu vai arī lūgt brīvi.
•	 Lūgšanā var ietvert: 

 1) lūgumu pēc Dieva klātbūtnes nodarbības laikā;

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

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

 4) pateicību Dievam par Viņa lielo mīlestību Jēzū Kristū, mūsu Kungā.
•	 Lūgšana izveido attiecības ar Dievu. Lūgšana ieved grupas dalībniekus 

attiecībās ar Dievu, un viņi sajūt Viņa klātbūtni savā vidū. 
•	 Brīdinājums! Gara un pārāk pieslīpēta lūgšana drīzāk kādu nobaidīs, nevis 

iedrošinās sākt lūgšanu dzīvi.

Sadraudzības laiks. 10 minūtes tūlīt pēc ievada lūgšanas. 
•	 Mēs labāk mācāmies, ja jūtamies ērti. Sadraudzības laiks ir domāts attiecību 

veidošanai un rada drošu vidi tālākai nodarbībai. 
•	 Sāc diskusiju ar kādu jautājumu, kas varētu ievadīt dalībniekus jaunā dziļākā 

attiecību līmenī, piemēram: 

 1) ko jums patīk darīt sestdienās? (sākuma līmenis) 

 2) Ar ko jums patīk kopā pavadīt brīvo laiku? Kāpēc? 

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

 4) Kurai personai bijusi vislielākā ietekme jūsu dzīvē? 

 5) Vai ir kāds, kura dzīvi arī jūs esat ietekmējis? Kā? (dziļāks līmenis) 
•	 Sadraudzības laiks ļauj dalībniekiem brīvi iepazīties, nejūtoties apdraudētiem.
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Pārrunas par apgūto. Apmēram 10 minūtes. 
•	 Šīs desmit minūtes uzdod toni turpmākajām pārrunām. Palūdz dalībniekus 

pastāstīt citiem, ko sev nozīmīgu viņi ieguvuši mācībās. Šis lūgums nozīmē: 

 1) 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  
 atbil des, varbūt atklājies kas iepriekš nezināms; un, lai kas tas arī būtu, tev  
 tas ir jādzird; tev nav jābūt pārsteigtam, ka noticis kaut kas nozīmīgs, tu to jau  
 esi gaidījis;

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

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

 4) vērīgi klausies! Cieni un novērtē studentus! 

 5) tu novērtē studentu iesaistīšanos un gaidi, ka viņi līdzdarbosies. 
•	 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!

•	 Jāizvirza noteikumi, kas jāievēro pārrunu laikā. 

 1. Jārunā īsi. 

 2. Lai labāk izprastu dalībnieku teikto, var uzdot jautājumus. 

 3. Tev jānovērtē un jāiedrošina grupas dalībnieki.
•	 Jāatceras, ka šis laiks nav paredzēts savas 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. 

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

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

•	 Var arī izveidot mazās grupas un apspriest radušos jautājumus savās grupās. 
Šādi visi būs iesaistīti diskusijās. Pēc jautājumu apspriešanas savā vidū, gru
pas apvienojas un pārrunā iegūtās atbildes ar vadītāju. 
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Papildu uzdevumi. Turpmākajās 20 minūtēs ļauj studentiem atklāt  
savu pieredzi un parādīt zināšanas, ko viņi ieguvuši, pildot iepriekšējās nedēļas uzde
vumus. 

•	 Katrai nodarbībai ir papildu materiāli, kas vadītājam būs noderīgi.  
Sk. Pielikumu.

•	 Šie materiāli domāti tikai vadītāja lietošanai.

Iepazīstināšana ar nākamo nodarbību. Apmēram 5 turpmākās 
minūtes ir domātas studentu ieinteresēšanai par nākamo nodarbību. 

•	 Esi pozitīvs un entuziasma pilns, iepazīstinot ar jauno materiālu. 
•	 Centies paaugstināt studentu degsmi mācīties. Grupas ieinteresētība studijās 

ir atkarīga no vadītāja, grupas entuziasms nevar būt lielāks par vadītāja entu
ziasmu. 

•	 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. 
•	 Studenti var uzdot atlikušos jautājumus, pārspriest pēdējos komentārus. 
•	 Tad tiek pieteiktas aizlūgumu vajadzības un pateicības. Lūgšanā vada pats 

vadītājs.

Sadarbība nedēļas laikā. Reizi nedēļā kontaktējies ar katru grupas 
dalībnieku. 

•	 Personiskā saziņā tev būs iespēja izrādīt rūpes par katru grupas dalībnieku. 
•	 Tikšanās reizēs studenti sajūt, ka, ja tu veltī viņiem laiku, tad viņi tev ir 

nozīmīgi. Viņus ievēro. Kāds par viņiem rūpējas. 
•	 Varbūt kāda no šādām reizēm būs tā, kad viņi pirmoreiz iepazīsies ar Jēzu. Tu 

ienesīsi Jēzu viņu dzīvē, jo Viņš dzīvo tevī. 
•	 Rūpju izrādīšana par studentiem iedrošinās viņus izteikt pārdomas un diskutēt 

turpmākajās nodarbību reizēs. 
•	 Personiskā saziņa studentus uzmundrinās, palīdzēs nezaudēt drosmi un arī 

pasargās no pārcenšanās. Apvaicājies, kā viņiem klājas. Tu vari būt pats pir
mais, kas uzzina, ko viņi vēlas pastāstīt. 

•	 Jūsu savstarpējās sarunas tev dos informāciju, par ko tieši būtu jāaizlūdz. Stu
dentiem 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 
PALĪGMATERIĀLI

1. NODARBĪBAS MĒRĶI
•	 Izlasīt, ko Bībele saka par Dievu, Debess un zemes Radītāju.
•	 Iepazīstināt studentus ar Radīšanas stāstu, uzrakstītu 1. Mozus grāmatā. 
•	 Izprast, ka viss, ko radījis Dievs, ir labs.
•	 Uzzināt, kāds ir Dieva nolūks sabata dienai.
•	 Atzīt, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un tam ir dota atbildība.
•	 Uzzināt, kāds ir Dieva  nodoms laulībai.
•	 Izlasīt, kādi norādījumi pirmajiem cilvēkiem tika doti par Ēdenes dārzu. 

PALĪGMATERIĀLS.
1. nodarbība – 1. daļa

•	 Sniegt studentiem iespēju atklāti dalīties ar citiem savās domās un pieredzē 
par Dievu, piemēram:

 1) kādu viņi iedomājās Dievu?

 2) Kur Dievs dzīvo?

 3) Kā iespējams sazināties ar Dievu? Un vai vispār tas ir iespējams?

 4) Kā Dievs sazinās ar cilvēkiem? Vai Viņš to dara?
•	 Dot studentiem iespēju dalīties personīgajā pieredzē, kas veidojusi viņu  

izpratni par Dievu.
•	 Dot studentiem iespēju aprakstīt viņu attiecības ar Dievu.

Piezīme. Ļoti svarīga ir drošas vides radīšana, lai diskusijas būtu atklātas un stu-
denti tajās vēlētos piedalīties. Katram studentam jāsajūt, ka viņš tiek pieņemts un 
mīlēts arī tad, ja, piemēram, viņa domas un pieredze atšķiras no vadītāja domām un 
pieredzes. 
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1. nodarbība – 2. daļa
•	 Vadītājam jāvada nodarbība, lai studenti nonāktu pie izpratnes, ka: 

 1) Dievs ir radījis debesis un zemi;

 2) viss, ko Dievs ir radījis, ir ļoti labs; 

 3) Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un deva tam atbildību. 

Piezīme. Daži cilvēki tic, ka radīšana notika sešās dienās, dažiem ir vieglāk pieņemt 
evolūcijas teoriju. Tādēļ ir svarīgi:

 1) neaizmirst, ka šajā nodarbībā studenti mācās 1. Mozus grāmatā aprakstīto  
 Radīšanas stāstu, nevis meklē argumentus par vai pret evolūciju;

 2) tas, kā tieši pasaule radīta, nav pestīšanas jautājums; vadītājam, kas tic  
 1. Mozus grāmatas radīšanas stāstam, ir svarīgi pieņemt studentus arī ar  
 atšķirīgiem uzskatiem; 

 3) vadītājam jāļauj studentiem pieaugt mācību procesa laikā; ja students jau  
 pašā sākumā nejūtas pieņemts savu uzskatu dēļ, viņam būs grūti pielāgoties  
 un uztvert jaunu informāciju. 

2. NODARBĪBAS MĒRĶI
•	 Izlasīt, ko Bībele saka par velnu.
•	 Mācīties, kā čūska kārdināja sievieti.
•	 Izprast attiecības starp Radītāju un radību.
•	 Saskatīt cilvēces grēcīgās tieksmes.
•	 Iemācīties definēt taisnošanu, žēlastību un atpirkšanu, kā arī izprast to bib

lisko nozīmi.
•	 Saskatīt grēka sekas.
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PALĪGMATERIĀLS
2. nodarbība – 2. daļa

•	 "Vai tiešām Dievs sacīja?" – šo jautājumu mēs uzdodam vēl arvien. Dod stu
dentiem vēl citas Rakstu vietas, kuras lasot viņiem pašiem rastos atbildes uz 
jautājumu "Vai tiešām Dievs sacīja?". Un: "Vai patiesi Dievs arī domājis to, 
ko sacījis?" 

 Ieteicamās Rakstu vietas:  
 Ps 50:15, Ps 55:22, Mt 6:2, Mt 11:28–30, Jņ 3:15–17

2. nodarbība – 5. daļa

•	 Dievs vienmēr vēlas meklēt cilvēku dvēseles. 1Moz 3:9, tūlīt pēc tam, kad 
Ādams un Ieva bija grēkojuši, mēs redzam, ka Dievs dārzā meklē cilvēku. 
Viņš sauc: "Kur tu esi?" Iedrošini studentus, izmantojot atsauces, sameklēt arī 
citas Rakstu vietas, kur Dievs nāk pie cilvēkiem sarežģītos laika posmos. Vari 
izveidot šādu tabulu:

Rakstu vieta Cilvēki Apstākļi Jautājums

1Moz 4:9

1Moz 16:8

1Moz 18:9

1Ķēn 19:9,13

Piezīme. Pieņemot, ka šos stāstus studenti nav dzirdējuši, vadītājam jāprot tos īsumā 
pārstāstīt, lai izskaidrotu situāciju un varētu uzdot, piemēram, šādus jautājumus: 
"Vai kādreiz esi juties līdzīgi kā stāstā attēlotais cilvēks"?, "Kā tu justos, ja Dievs tev 
uzdotu šādu jautājumu?", "Ko tu Viņam atbildētu, ja tagad Viņš tev to pašu jautātu?"
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3. NODARBĪBAS MĒRĶI.
•	 Saskatīt, ka starp Dievu un velnu norisinās cīņa par cilvēku dvēselēm.
•	 Iepazīties ar Dieva apsolījumu atpirkt visu cilvēci.
•	 Saskatīt Dieva rīcībā mīlestību uz cilvēci.
•	 Atzīt, ja saceļamies pret Dievu, mūsu rīcībai ir negatīvas sekas.
•	 Izprast, kāda bija pirmo cilvēku dzīve ārpus Ēdenes dārza.
•	 Izlasīt, kā grēks izjauca pat attiecības ģimenē.
•	 Saskatīt Ābela ticību un saprast, kāpēc viņa upuris bija Dievam patīkams.

PALĪGMATERIĀLS
3. nodarbība

•	 3. nodarbība sākas ar Ādama un Ievas izraidīšanu no Ēdenes dārza un beidzas 
ar to, ka redzam Kainu aizejam no Dieva klātbūtnes. Tev jāizvada studenti 
vēlreiz cauri 3. nodarbības visām piecām daļām. Studentiem jādod iespēja 
uzdot jautājumus, jāatvēl laiks diskusijām un pārdomām.  

•	 Dievs Ādamam un Ievai uzdod kādu nepatīkamu jautājumu.  
Izlasi 1Moz 3:13 un 1Moz 4:10. Pēc uzdotā jautājuma toņa noprotams,  
ka notiks kaut kas draudīgs. 

 1. Dod studentiem iespēju apdomāt grēka sekas, kā arī to, ka cilvēki vairs  
 nespēja turpmāk dzīvot bezgrēcīgu dzīvi. 

 2. Dod studentiem iespēju pārdomāt nāvi ("mirtin mirsi") un to, ka nav vairs  
 iespējams kādam, kura dzīvība atņemta, to no jauna atdot. 

 3. Uzvedinošais jautājums varētu būt: "Vai vari atminēties, kad tev kāds vai  
 arī tu pats sev esi jautājis: "Ko tu esi izdarījis? Ko es esmu izdarījis?" 

Piezīme. Iespējams, ka šāds jautājums izsauc smagas, nepatīkamas atmiņas.  
Atceries, ka Dievs Ādamu un Ievu nepamet, neapsolījis žēlastību. Ievai Viņš deva 
solījumu sūtīt Pestītāju. Kainam viņš deva kādu zīmi, lai viņa dzīvība tiktu saudzēta. 
Atgādini studentiem, ka Dieva žēlastības apsolījums attiecas arī uz viņiem. Mēs visi 
esam atpirkti ar Jēzus asinīm, un mums ir dota mūžīgā dzīvība. Tādēļ mums pieder 
cerība un nākotne. 
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3. nodarbība – 3. daļa
•	 Apskatot 3. daļu, var rasties jautājums, kādēļ gan Dievs nepieņēma Kaina 

upuri un vai es arī būtu noskumis, ja manu upuri Dievs nepieņemtu.
•	 Daži komentāri attiecībā uz dusmām:

 1) daži cilvēki savas dusmas var izgāzt ļoti smagā veidā: viņi var kliegt uz  
 kolēģiem, ģimenes locekļiem un pat bērniem; runājot par Kaina dusmām,  
 studenti var apdomāt katrs savu dusmu izpausmes veidus; 

 2) Kains kļuva dusmīgs, jo Dievs nepieņēma viņa upuri. 
	� Dusmas var parādīt pretestību kādam, varbūt tādam, kas ir 

autoritāte cilvēkam. 
	� Dusmas deformē domāšanu un dara cilvēku apmātu, viņš pats 

sev kļūst par autoritāti un nespēj pakļauties kādai augstākai vadībai. 
	� Dusmas ir dabīga emocionāla atbilde uz sāpēm un ievaino

jumiem, piemēram, uz atraidījumu un izsmieklu. Svarīgi iemācīties 
izteikt savas dusmas veselīgi. Ja kādam studentam ir problēma 
ar dusmu izteikšanu veselīgi, iedrošini viņu meklēt profesionālu 
palīdzību un atbalstu. 
	� "Kam tu kalpo?" – tas ir būtisks jautājums, ko Kainam  

1Moz 4:7 uzdod Dievs.
	� Jāuztver, kas studentiem ir nesaprotams par dusmām. Pirms 

sākas kopējās diskusijas, jācenšas ar šiem jautājumiem tikt 
skaidrībā. 
	� Vari likt studentiem uzrakstīt trīs lietas/situācijas/personas, kas 

viņiem liek justies dusmīgiem. Tad uzvedinoši vari jautāt: "Kas ir 
cēlonis jūsu dusmām?" Un: "Vai jūsu dusmu iemesls neslēpjas kur 
dziļāk apziņā?"

4. NODARBĪBAS MĒRĶI
•	 Iepazīties ar radurakstiem, kas aptver laikposmu no Ādama līdz Noam.
•	 Saskatīt, cik ļauna cilvēce un pārējā radība bija kļuvusi Noas laikā. 
•	 Atzīt, ka Dievu aizvainoja grēks un vardarbība. 
•	 Mācīties par vīru, vārdā Noa, un Dieva plānu, kas attiecas uz viņu un viņa 

ģimeni. 
•	 Izlasīt stāstu par plūdiem.
•	 Saskatīt Dieva žēlastību tajos, kas dzīvo sadraudzībā ar Viņu. 
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Dieva plāns – mūsu izvēle
Vadītāja ceļvedis

PALĪGMATERIĀLS
4. nodarbība – 3. daļa 

•	 1Moz 6:9 mēs tiekam iepazīstināti ar Nou: "Noa bija taisns vīrs, savā paaudzē 
bez vainas, Noa staigāja ar Dievu." 

•	 Izmantojot paralēlo vietu atsauces, liec studentiem Bībelē sameklēt frāzi 
"staigāja ar Dievu". Mudini viņus izmantot piezīmju grāmatiņas un pierakstīt 
tajās atsauces un savas pārdomas par šīm Rakstu vietām. Vingrinājumu pa
beidz, vēlreiz izlasot 1Moz 6:9, un aicini studentus saviem vārdiem dalīties 
izpratnē par to, ko nozīmē "staigāt ar Dievu". 

Pirmā atsauce ir 1Moz 5:22. Tajā stāstīts, ka "Hanohs staigāja ar Dievu". Kura ir 
nākamā atsauce? Studentu izmantotajās Bībelēs var tikt minētas šādas Rakstu vietas: 
1Moz 5:24, 1Moz 6:9 (sākotnējais pants), 1Moz 17:1, 1Moz 24:40*, 1Moz 48:15, 
2Ķēn 20:3*, Ps 116:9, Mih 6:8*, Mal 2:6.

 * Tu vari izvēlēties trīs vai četras no minētajām Rakstu vietām – tās, kuras  
 apzīmētas ar zvaigznīti. Izvēlies pantus, kas dod skaidru un noteiktu izpratni  
 par to, ko nozīmē "staigāt ar Dievu".

 * Vēlreiz atgriežoties pie 1Moz 6:9, lūdz studentiem pastāstīt, ko viņi  
 pierakstījuši un kā sapratuši, ka Noa staigāja ar Dievu. 

Piezīme. Pārdomā, kā šī jauniegūtā izpratne var ietekmēt tavu "staigāšanu ar  
Dievu"? 

 * Noa dzīvoja sadraudzībā ar Dievu, un šo attiecību dēļ Dievs uzskatīja viņu  
 par taisnu cilvēku. Tās viņu padarīja mīļu Dieva sirdī, un Dievs uzskatīja  
 viņu par nevainojamu pārējo cilvēku vidū. "Nevainojams" nenozīmēja, ka  
 Noa bija bezgrēcīgs vai nedarīja ļaunu, bet ka Dievs ar savu mīlestību apklāja  
 viņa grēku. Noas sirds vēlēšanās bija dzīvot mīlestības pilnās attiecībās ar  
 Dievu, savu Radītāju. Noa staigāja ar Dievu pat ļaunuma vidū. Viņš atzina  
 Dieva klātbūtni un dzīvoja savu dzīvi ar apzināšanos, ka Dievs bija ar viņu. 

 * Vēl viena paralēlā vieta varētu būt 1Jņ 1:7. Šī Rakstu vieta sasaista kopā  
 Veco un Jauno Derību. Tajā teikts, ka staigāšana, atrašanās sadraudzībā ar  
 Dievu nozīmē staigāšanu gaismā, jo Dievs ir Gaisma. Nozīmīgas attiecības  
 ar Dievu ir tādas, kurās jūs abi – tu un Dievs – staigājat Dieva vārda  
 gaismā. Viņš ir Gaisma. Viņš pats ir atrodams savā patiesības vārdā. Rakstu  
 vietas turpinājumā teikts, ka "mums ir sadraudzība citam ar citu". Šīs  
 savstarpējās sadraudzības attiecības mums ir kļuvušas iespējamas, jo mēs  
 ticam, ka Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. 
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5. NODARBĪBAS MĒRĶI
•	 Iepazīties ar svētībām, kuras tika dotas Noam un viņa dēliem.
•	 Iepazīties ar nozīmi, kādu Dievs piešķir asinīm un dzīvībai. 
•	 Izprast upuru nozīmi, kuros tiek izlietas dzīvnieku asinis. 
•	 Atzīt cilvēkiem uzticēto atbildību citam par citu, jo katrs cilvēks ir veidots 

pēc Dieva tēla.
•	 Vēlreiz pārskatīt 5. nodarbībā mācīto. 

PALĪGMATERIĀLS
5. nodarbība – 1. daļa

•	 5. nodarbības sākumā dod studentiem iespēju pārdomāt Dieva sacīto: 
"Augļojieties un vairojieties." Vari jautāt: "Kā mūsdienu pasaulē tiek izprasti 
šie Dieva vārdi?"

5. nodarbība – 2. daļa
•	 Kopīgi pārdomājiet, ko nozīmē jēdziens "grēku izpirkšana". Lai paplašinātu 

izpratni par šo jēdzienu, vari izmantot Bībelē atrodamo papildinformāciju. 
Arī tavas personiskās zināšanas un 3Moz 16 sniegs papildmateriālu tam, kādu 
nozīmi Dievs piešķīra grēku izpirkšanas dienai. Studentiem gan būtu jāizprot, 
ka levītu likumi Mozum tika doti daudzus gadus pēc Noa un plūdu laika. 

 * Upurējot tika izlietas dzīvnieku asinis.

 

 *Asinis tika izlietas "pār pārsegu, kas pār šķirstu" (3Moz 16:2). Liecības  
 šķirstā atradās desmit baušļi. Katrā šķirsta vāka galā atradās divi ķerubi, vidū  
 pārsegs – vieta, no kuras atklājās Dievs, kad runāja ar Mozu un deva tam  
 savus likumus.

 * Grēku izpirkšanas dienā, kad notika visas tautas šķīstīšana no grēkiem,  
 asinis tika slacītas arī citur.

 * Vēl kāda šīs dienas nozīmīga kalpošana bija divu āžu upurēšana. Viens āzis  
 tika izraudzīts kā grēka upuris, un otrs tika pievests dzīvs Dieva priekšā:  
 "Lai pieved dzīvo āzi [..] uzliek rokas dzīvajam āzim uz galvas un atzīst pār  
 to visas Israēla dēlu vainas, visus viņu pārkāpumus un visus viņu grēkus – lai  
 tos uzkrauj āzim uz galvas un lai to aizdzen tuksnesī" (3Moz 16:20–21).  
 Šis āzis bija līdzeklis, kā atgādināt cilvēkiem, ka viņu grēki tiek noņemti,  
 uzlikti āzim, un āzis tika aizsūtīts projām tuksnesī. 3Moz 16:20–22 apraksta  
 grēku upura procedūru. 
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 * Priesteris uzliek "uzliek rokas dzīvajam āzim uz galvas un atzīst pār to visas  
 Israēla dēlu vainas, visus viņu pārkāpumus un visus viņu grēkus – lai tos  
 uzkrauj āzim uz galvas".

 

 * Priesteris "lai uzkrauj tos āzim uz galvas, un lai norīkots vīrs to aizdzen  
 tuksnesī". 

 

 * "Lai āzis nes visas viņu vainas uz tukšu zemi."

 

 * "Lai āzi aiztrenc tuksnesī."

 * Pirms mācību turpināšanas ir svarīgi saprast, ka Dievs vēlas, lai Viņa ļaudis  
 kļūtu brīvi no grēkiem. Viņš nevēlas, lai cilvēki dzīvotu grēka verdzībā,  
 apkrauti ar vainas apziņu, bet lai viņi kļūtu brīvi un atviegloti, lai viņiem tiktu  
 piedots un viņi dzīvotu mīlestības pilnās attiecībās ar Dievu. Dievs cilvēkiem  
 sola savu žēlastību un apžēlošanu.

Termini atrodami 2. nodarbības 4. daļā un 4. nodarbības 5. daļā. 

6. NODARBĪBAS MĒRĶI
•	 Izprast, ko nozīmē jēdziens "derība".
•	 Iepazīties ar derību, ko Dievs noslēdza ar Nou. 
•	 Saprast, ka grēks savu postošo darbību turpināja arī pēc plūdiem.
•	 Lasīt par Nou un viņa dēliem. Bībeles tekstā pamanīt turpmāko civilizācijas 

teritoriālo izplatīšanos. 
•	 Atzīt, ka valodu sajaukšana ir vēl vienas grēka sekas. 
•	 Lasot ģenealoģiju, nepazaudēt tajā Ābrama ciltskoku. 
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PALĪGMATERIĀLS
6. nodarbība – 1. daļa

•	 Šis 6. nodarbības palīgmateriāls ļaus praktizēties konkordances izmantošanā. 
Izvēlies vārdu "derība".

 * Liec studentiem sameklēt konkordancē vārdu "derība".

 * Mudini, lai studenti pieraksta piezīmju grāmatiņās konkordancē atrodamās  
 Rakstu vietu atsauces. Starp katru pierakstīto Rakstu vietu jāatstāj tukša vieta  
 turpmākajiem pierakstiem.

 Tā kā konkordances var būt dažādas, ieteicamās Rakstu vietas varētu būt: 

a) 1Moz 9:9 – Dievs nodibina derību ar Nou;

b) 2Moz 19:5 – Sinaja kalnā slēgtā derība aicina uz paklausību un 
ir nosacījumu un apsolījumu derība (ja..., tad...); 

c) 1L 16:15 – Dievs atgādina par savu dibināto derību – mūžīgu 
derību, ko "Viņš devis uz tūkstoš audzēm"; 

d) Jer 31:31–34 – Dievs sola slēgt jaunu derību ar saviem ļaudīm; 
jaunās derības bauslība būs rakstīta cilvēku sirdīs: "Es piedošu 
viņu vainas un viņu grēkus vairs nepieminēšu!" Paklausība vairs 
nebūs attiecību būtiskākā daļa (kā Vecajā Derībā), bet galvenais būs 
piedošana caur Jēzus asinīm (Jaunā Derība); 

e) Mt 26:26–27 – jaunā grēku piedošanu apsološā derība Dieva 
ļaudīm nāks caur maizi un vīnu, tas ir, Kristus miesu un asinīm 
Svētajā Vakarēdienā (sk. arī: 1Kor 11:25);

f) Ebr 9:15 – caur Jēzu visiem cilvēkiem tiek dots mūžīgās dzīves 
apsolījums, tas pieder visiem, kas tic, ka caur Jēzus Kristus upuri 
viņu grēki ir piedoti, viņi ir brīvi un vairāk neatrodas zem grēka 
lāsta. 

 

 * Pēc konkordancē minēto Rakstu vietu aplūkošanas palūdz studentiem  
 rezumēt šajā daļā apgūtās atziņas divos trijos teikumos. 

 *Palīdzi studentiem pārrunāt apgūto. Jāpārliecinās, ka viņi sapratuši Bībeles  
 galveno mācību – Jēzū Kristū grēki tiek piedoti un tiek dots mūžīgās dzīvības  
 apsolījums.
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NOBEIGUMS
Šī bija apgūstamā kursa pēdējā nodarbība. Pienācis laiks kopīgi nosvinēt kursa 
pabeigšanu un kopīgi priecāties par sasniegto. Tas nenozīmē  cienāšanos ar kūciņām 
un kafiju, vismaz ne nodarbības laikā. Tu vari studentiem atgādināt, kādas bija viņu 
zināšanas pirms studiju sākuma.  Taču viņiem arī jādzird tavs teiktais: "Tu esi pabei
dzis mācīties par 1. Mozus grāmatas 1.–11. nodaļu un esi iepazinies ar to, ko Bībele 
saka par Dieva plānu un mūsu izvēli." Liec, lai viņi skaļi pasaka: "Es esmu lasījis un 
iemācījies, ko Bībele māca par Dieva plānu un mūsu izvēli." 

Atskats uz mācīto
•	 Izmantojot atskatā minētos punktus, vēlreiz pārskatiet mācīto.
•	 Kopīgi pārrunājiet apgūtos palīglīdzekļus un definīcijas. 
•	 Atkārtojiet iegaumējamās Rakstu vietas. 
•	 Atcerieties, ko mācījāties par Bībeles studēšanu, iegaumēšanu un lūgšanu.
•	 Izvēlieties kādu datumu nākamo divu nedēļu laikā, kad būtu iespējams sarīkot 

neformālu tikšanos – pikniku zaļumos, sadraudzību ar picas ēšanu vai kafijas 
un tējas vakaru ar cepumiem un kūciņām. 

•	 Noslēdz nodarbības, novēlot svētību katram studentam un pasniedzot 
beigšanas sertifikātu.


