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VADĪTĀJA CEĻVEDIS

IEPAZĪSIM SAVU 
BĪBELI

CEĻOJUMS UZ DIEVA SIRDI

Džekija Eša 

“ES TURU TAVUS VĀRDUS SAVĀ SIRDĪ...”
PS 119:11
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Ievads
Šis ceļvedis domāts grupas vadītājam kā palīgs nodarbību vadīšanā. Mācību plānā 
iespējams izdarīt korekcijas atkarībā no katras grupas darba dinamikas.  
Lai Dievs svētī tevi un nodarbības, ko tu vadīsi!

Nodarbības laiks klasē
Nodarbība notiek apmēram vienu stundu, bet par nodarbības ilgumu vadītājam un 
dalībniekiem būtu labi vienoties pirms tam. Mācību plānā paredzēts, ka studenti ir 
jau iepriekš sagatavojuši un aizpildījuši saņemtos lekciju materiālus. 

Telpa
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 neaktīvi 
piedalīsies 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. 

Sagatavošanās
Laiks (10–15 minūtes) starp telpas sakārtošanu un dalībnieku pulcēšanos. 

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

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

•	 Laiks, lai vēlreiz pārskatītu nodarbības plānu.

•	 Laiks administratīviem jautājumiem: laika ieplānošanai u. c. 

•	 Sagatavojies sirsnīgai dalībnieku sagaidīšanai. 
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Pulcēšanās
Dalībnieki var sākt ierasties 10–15 minūtes pirms nodarbības sākuma. 

•	 Laikam ir liela vērtība. Kā grupas vadītājs tu esi atbildīgs, kā šis laiks tiek 
izlietots. Vai telpa ir sakārtota, galdi un krēsli ir vietās. Vai novietotas lekciju 
lapas, Bībeles, kartītes, pildspalvas un zīmuļi, gadījumā, ja kāds tos ir aizmir-
sis. Ja ir paredzēta kafijas dzeršana, uz pulcēšanās laiku tai jābūt jau gatavai. 

•	 Vadītājam jau 15 minūtes pirms nodarbības sākuma jābūt pieejamam. Viņam 
silti jāsagaida ikviens, jāiedrošina pasīvie, jāpārliecina svārstīgie. Nav 
pieļaujama situāciju, ka students ienāk telpā, kurā neviens viņu nesagaida. 
Ienākot uzreiz jābūt skaidram, kurš ir vadītājs.

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 vada pats vadītājs. Šo daļu nedrīkstētu padarīt par spontānu kāda 

grupas dalībnieka aicināšanu uz lūgšanas vadīšanu, šāda situācija tikai rada 
grupā nedrošību. 

•	 Ja kāds no studentiem garīgā ziņā ir pietiekami pieaudzis, lai skaļi lūgtu, 
aizlūgšanu daļā viņam varētu dot šādu iespēju. 

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

•	 Lūgšana var ietvert:

	lūgumu pēc Dieva klātbūtnes nodarbības laikā un pateicību par 
to, 

	pateicību par iespēju sanākt kopā, lai mācītos Dieva Vārdu un 
būtu savstarpējā sadraudzībā, 

	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.  
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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? Kādā veidā? (dziļāks līmenis)

•	 Sadraudzības laiks ļauj dalībniekiem brīvi iepazīties, nejūtoties apdraudētiem. 

Pārruna par apgūto
Apmēram 10 minūtes. 

•	 Šīs desmit minūtes uzdod toni turpmākajām pārrunām. Palūdz dalībniekus 
pastāstīt citiem, ko nozīmīgu viņi ieguvuši no mācībām. Šis lūgums nozīmē: 

1) 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 arī kas tas būtu, tev tas ir 
jādzird. Tev nav jābūt pārsteigtam, ka noticis kaut kas nozīmīgs, tu to jau esi 
gaidījis.

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

3) 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!
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•	 Jāizvirza noteikumi, kas jāievēro pārrunu laikā.

1. Jārunā īsi. 

2. Lai labāk izprastu dalībnieku teikto, var uzdot jautājumus. Jāatceras, ka šis 
laiks nav paredzēts savas pieredzes atstāstīšanai, padomu sniegšanai vai arī 
studentu teiktā izskaidrošanai pēc savas versijas. 

3. Tev jānovērtē un jāiedrošina grupas dalībnieki. 

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� būs iesaistīti diskusijās. Pēc jautājumu apspriešanas savā vidū, gru�, gru-
pas 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.

•	 Katrai nodarbībai ir papildu materiāli, kas vadītājam būs noderīgi 
(papildmateriāli, 7. lpp.).

•	 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  
entuziasmu.  

•	 Sniedz nodarbības pārskatu un īsu izklāstu par to, kas gaidāms nākamajā 
reizē. Tas nozīmē, ka jau nedēļu iepriekš vadītājam ir jābūt gatavam 
nākamajai nodarbībai. 
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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 jau tu veltī viņiem laiku, 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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PALĪGMATERIĀLI

Ievadkomentāri
Tev jāsaprot, ka nodarbību materiālos izmantotās Rakstu vietas ir izvēlētas ar zināmu 
nodomu. Šie panti palīdz studentam saskatīt, ka viss norāda uz Jēzu. Caur Jēzu Dievs 
parāda savu lielo mīlestību uz mums. Dievs vēlas, lai cilvēku salauztās attiecības 
ar Viņu tiktu atjaunotas. Viņš ir "apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem 
vienas galvas – Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes". (Ef 1:10)

Lūdzu, saproti, ka students, kas tikko sāk iepazīties ar Bībeli, uzreiz to nespēj izprast. 
Kopīgais tikšanās laiks dod viņam iespēju tieši caur tevi pieredzēt Dieva mīlestību. 
Šis laiks palīdz veidot tavas un katra atsevišķā studenta attiecības, kā arī palīdz 
attīstīt visu grupas dalībnieku savstarpējās attiecības.

1. grupas nodarbība 
Vadītāja uzdevumi

•	 Iedvesmot studentus mācīties. 

•	 Atbalstīt studentu aktīvu iesaistīšanos nodarbībā.  

Studentu uzdevumi

•	 Sākt iepazīties ar Bībeli.

•	 Lietojot Bībeles iedalījumu nodaļās un pantos, atrast attiecīgās Rakstu vietas.

•	 Izprast Vecās Derības grāmatu grupēšanu. 

•	 Pildīt vingrinājumus.

1. daļa
Papildu Bībeles atsauces, ko izmantot praksē:

•	 Ps 50:15 – "Un piesauc Mani bēdu laikā..."

•	 Flm 6 – "Lai tavas ticības sadraudzība kļūtu darbīga..."

•	 Jņ 6:35 – "Jēzus sacīja viņiem: "ES ESMU dzīvības maize…" 

•	 1Jņ 4:7 – "Mīļie, mīlēsim cits citu…"

Piebilde. Vēstule Filemonam dod studentiem iespēju sameklēt pantu tad,  
ja grāmatā ir tikai viena nodaļa. Atsauce uz Jāņa evaņģēliju ļauj pamanīt,  
ka Jāņa evaņģēlijs un Jāņa 1. vēstule atrodas dažādās Bībeles vietās. 
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2. daļa. Pentateuhs
Vēl dažas Rakstu vietas papildus studiju materiālos minētajām saistītas ar pašiem 
senākajiem jūdu svētkiem – Pasha svētkiem: 

•	 3Moz 23:4�8

•	 4Moz 28:16�25

•	 5Moz 16:1�8

Piebilde. Studentiem ar laiku jāsaprot, ka turpmākās Rakstu vietas do-
tas ne jau tāpat vien un ka katra nākamā atsauce sniedz vairāk un dziļāku 
informāciju. Piem., 2Moz 12 parāda Pasha svētku vēsturi, rašanās laiku. 
3Moz 23 – to, ko Dievs prasa no Israēla kā kopienas. 4. Mozus grāmatā 
minētais atklāj, ka Pasha svētki ir kaut kas vairāk nekā viena svētku diena un 
vienas svinības. Pasha svētki bija lielas svinības veselas septiņas dienas ar 
daudzām svinīgām maltītēm. Šajās svinībās piedalījās viss Israēls. 

Jautājumi
•	 Kādu notikumu Pasha svētkos piemin? (Israēla iziešanu no Ēgiptes)

•	 Kas bija tas, par ko tēviem bija norādīts, lai viņi to mācītu saviem 
bērniem? "Tas ir Pashā upuris Tam Kungam, kas Israēla bērnu na-
miem aizgāja garām Ēģiptē, kad Viņš sita ēģiptiešus, bet saudzēja 
mūsu namus." (2Moz 12:26�27)

•	 Kāda ir Pasha svētku saistība ar neraudzētās maizes svētkiem? (2.Mo-
zus 12:17�20) Kādēļ vajadzēja izmantot tieši neraudzētu maizi? "Viņi 
tika izdzīti no Ēģiptes un nevarēja kavēties, nedz arī sev sagatavot 
ceļamaizi." (2Moz 12:39)

3. daļa. Praviešu grāmatas 
•	 Lai studenti izprastu praviešu grāmatas, viņiem jāzina, ko pravieši darīja 

un mācīja. Atvēli laiku paskaidrojumam par praviešiem. Tad uzdod grupai 
papildmateriāla jautājumus, kas palīdzētu izprast praviešu uzdevumus. 

•	 Papildmateriāls

1. Jes 58 ir labs piemērs pravieša uzdevuma saskatīšanai. Pravietis pasludina 
Dieva tiesu pār tautu, uzsverot, ka ļaudis to ir pelnījuši. 4. pantā teikts: "Jūs 
negavējat tā, ka jūsu balss būtu dzirdama debesu augstumos."

a) Kā tad šie ļaudis gavēja? Kas nepatika Dievam? (Jes 58:3b�4)

b) Kādi bija Dieva dotie norādījumi gavēšanai? (Jes 58:6)



WWW.FULLVALUE.ORG	 13	 © 2007 FULLVALUE MINISTRIES

Iepazīsim savu Bībeli
Vadītāja ceļvedis

2. Daudzas reizes ļaudis no pravieša dzirdēja tikai Dieva soda pasludināšanu. 
Liec studentiem Bībeles tekstā saskatīt arī aicinājumu uz atgriešanos un 
Dieva solījumu atjaunot attiecības ar cilvēkiem. Šajā nodaļā (Jes 58) vairākas 
reizes lasām vārdus "kad" un "tad". Apskati, piemēram, 13. un 14. pantu. Cik 
reižu visā nodaļā ir minēti vārdi "kad" un "tad"? 

a) Kad – te ir sadzirdams ne tikai nosodījums Israēla acīmredzamajiem 
pārkāpumiem pret Dieva gribu. Drīzāk saklausāms Dieva aicinājums atgriez-
ties no ļaunajiem ceļiem un darīt Dievam patīkamus darbus. "Kad tu atturi 
savu kāju no…"

b) Tad – Dievs mīl Israēlu un apsola Israēlam atjaunot tā salauztās attiecības 
ar Sevi. "Tad Tas Kungs būs tavs prieks." (Jes 58:14)

c) Atzīmējiet vārdus "tad" – 8., 9., 10.b pantā. 

Lasiet nodaļu, mēģinot saskatīt visus trīs praviešu uzdevumus: 1) tie-
sas pasludināšanu, 2) aicināšanu uz atgriešanos un 3) apžēlošanas 
pasludināšanu.

Tad varētu būt piemērots laiks lūgšanām, jo:

1) daži var sajust vainas apziņu par savu izraudzīto dzīvesveidu pagātnē vai 
tagadnē,

2) lūgšana ļaus viņiem:

a) atbrīvoties no savas vainas apziņas un bailēm no soda,

b) atzīt Dieva Gara darbošanos, kurš aicina viņus atgriezties grēkiem un 

c) pieņemt patiesību, ka Jēzus Kristus caur Savu nāvi un augšāmcelšanos 
atjauno salauztās attiecības starp viņiem un Dievu Tēvu (1Jņ 1:7). 
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PALĪGMATERIĀLI
2. grupas nodarbība

Vadītāja uzdevumi

1. Atbalstīt un iedrošināt studentus mācībās.

2. Atbalstīt studentu savstarpējo sadarbību.  

Studenta uzdevumi

1. Uzdot jautājumus un meklēt atbildes.

2. Izprast Jaunās Derības grāmatu grupēšanu. 

3. Piedalīties vingrinājumos un diskusijās. 

4. Atpazīt un izvērtēt Bībeles grāmatu dažādos rakstīšanas stilus. 

5. Mācīties novērtēt un atzīt Rakstu nozīmi ikdienas dzīvē. 

6. Izprast Bībeles karšu lietošanu. 

1. daļa 
•	 Atgādini studentiem jautājumu uzdošanas nozīmīgumu.

•	 Pastāsti par kādu jautājumu, kas tev pašam ir radies saistībā ar 2. nodarbību. 

•	 Dod iespēju studentiem uzdot jautājumus. Dzirdot citus jautājam, pārējie sāks 
justies brīvāk un arī jautās.

•	 Šis ir piemērots brīdis, lai atkārtotu iepriekš mācīto par Vecās Derības 
grāmatām. Dzirdot, kā vadītājs izrunā Bībeles grāmatu nosaukumus, studen-
tiem kļūst vieglāk atpazīt šīs grāmatas. 

•	 Atkārtojiet Vecās Derības grāmatu grupēšanas kārtību. 

•	 Atkārtojiet Jaunās Derības grāmatu kārtību. 

2.daļa. 
•	 Tālāk sniegtas trīs Rakstu vietas, kuras apustulis Pēteris rakstījis jaunajiem 

kristiešiem. Tajās Pēteris iedrošina 1. gs. kristiešus un māca viņus, kā dzīvot 
Kristū. 

1. 1Pēt 2:13�17

2. 1Pēt 3:15�16

3. 1Pēt 4:15�16

•	 Ļauj studentiem pašiem sameklēt un izlasīt minētās Rakstu vietas.

•	 Palūdz, lai viņi pastāsta pārējiem, kas tieši šajā tekstā viņiem ir īpaši 
nozīmīgs.   
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•	 Saki, lai studenti mēģina paskaidrot, kādēļ, pēc viņu domām, šie vārdi varēja 
būt nozīmīgi arī agrīnajiem kristiešiem. 

•	 Uzdod kādu jautājumu par Rakstu izmantošanu dzīvē. Piemēram, "Kā šie 
vārdi dod cerību un drosmi tev, 21. gs. cilvēkam?"

Piebilde. Vadītājs var piebilst, ka 1. Pētera vēstule tika rakstīta jaunajiem 
kristiešiem, tiem, kuri mācījās no Pētera un citiem nobriedušiem kristiešiem, 
kā dzīvot Kristū. Šie jaunie kristieši nebija citādāki kā mēs, kad pirmo reizi 
iepazināmies ar Dieva Vārda mācību. 
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PALĪGMATERIĀLI
3. grupas nodarbība

Vadītāja uzdevumi

1. Sniegt studentiem pārliecību, ka, izmantojot paralēlās vietas un konkordanci, 
viņi spēj ceļot cauri Bībelei.

2. Uzslavēt studentus par viņu progresu mācībās.

Studentu uzdevumi

1. Pierast pie Bībeles grāmatu nosaukumiem. 

2. Pazīt Vecās un Jaunās Derībās grāmatas un zināt, kur katra iederas. 

3. Mācēt lietot paralēlo vietu atsauces un ar to palīdzību spēt no vienas Rakstu vietas 
pāriet uz citu. 

4. Atkārtot mācītos terminus un palīglīdzekļu izmantošanu. Sasniegt augstāku līmeni 
mācībās.

5. Pamanīt savus mācību sasniegumus.

Ievadkomentāri
Pirmais šīs nodarbības uzdevums varētu būt Vecās un Jaunās Derības grāmatu 
nosaukumu lasīšana. Dariet to, izmantojot Bībeles satura rādītāju. Nākamais uzde�izmantojot Bībeles satura rādītāju. Nākamais uzde-
vums – grāmatu identificēšana. Dalībnieki pēc kārtas nosauc kādu Bībeles grāmatu. 
Pārējiem jānosaka, pie kuras – Vecās vai Jaunās Derības – attiecīgā grāmata pieder. 
Šī ir iespēja studentiem vingrināties Bībeles grāmatu nosaukumu izrunā. 

1. un 2. daļa
•	 Paralēlo vietu un konkordances lietošanu nemaz nav tik viegli apgūt. Lai 

droši tās izmantotu, nepieciešama pieredze. Pārliecinies, vai studenti izprot 
paralēlo Rakstu vietu lietošanu.

1. Vecās un Jaunās Derības atsauces sniedz izpratni par abu Derību 
savstarpējo saistību. Tās palīdz sasaistīt visu Bībeli kopā vienā veselumā. 

2. Apskatot paralēlo Rakstu vietu tekstus, iegūstam paplašinātu izpratni par 
vārdiem, frāzēm un personām. 

•	 Pamanīsi, ka šīs nedēļas nodarbībā nav iekļauta lietošanas daļa. Studentiem 
tiek dotas vairākas Rakstu vietas, lai viņi iemācītos, kā rīkoties ar atsaucēm. 
Ja vēl būtu lietošanas jautājumi, tas tikai viņus novirzītu no nodarbības 
mērķa. 
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2. daļa
•	 Pārliecinies, vai studenti izprot uzdevumu, un palīdzi viņiem iziet cauri 

visiem vingrinājuma punktiem. Darot to, iedrošini viņus un paslavē par  
sasniegto progresu.

•	 Uzmanīgi klausies, kad studenti atbild uz 6., 7. un 9., 10. punktu. Iedrošini vi-
sus dalībniekus aktīvi piedalīties. Tas nekas, ka atbildes būs īsas, viņi ir tikai 
iesācēji. Jau tas, ka viņi aktīvi pārspriedīs, radīs viņos pārliecību un drosmi 
nākamajam mācību posmam.  

•	 Tu esi vadītājs. Veicini viņu ceļojumu cauri studiju materiālam.  

3. un 4. daļa 
•	 Tāpat kā vingrinājumā ar paralēlajām Rakstu vietām, arī vingrinājumā ar kon-

kordanci – 4. palīglīdzekli – veicini studentos pārliecību par viņu spējām.
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PALĪGMATERIĀLI
4. grupas nodarbība

Vadītāja uzdevumi 

1. Izmantojot atslēgas vārdus un frāzes, kā arī iztēlojoties, māci studentiem 
iedzīvoties attiecīgajā Bībeles teksta vidē un situācijā. 

2. Gādā, lai visi justos pietiekami ērti un brīvi, lai dalītos ar kādu jaunu atziņu vai 
to, kas iegūts iepriekšējā nodarbībā. 

Studenta mērķi

1. Tekstā atrast atslēgas vārdus un frāzes.

2. Izmantot iztēli, lai iedzīvotos stāsta vidē. 

3. Izprast iegaumēšanu un sākt iegaumēt.

4. Izprast, ka lūgšana ir Dieva aicinājums uz sarunu ar Viņu. 

Ievadkomentāri
Pirmās divas nodarbības daļas fokusējas uz jautājumu uzdošanu.

1. daļā galvenais uzsvars likts uz jautājumiem par situāciju vai notikumu. 2. daļā 
akcents uz jautājumu atpazīšanu, kurus var uzdot par mācību. Svarīgi likt saprast, ka 
ne jau katram jautājumam ir atbilde un ne uz katru jāatbild, šie jautājumi tiek uzdoti, 
lai izprastu attiecīgā teksta nozīmi. 

1. daļa
•	 Paņem vēl vienu situācijas aprakstu no Mk 1:40�45. Sadali dalībniekus 

mazajās grupās un nosaki laiku, cik ilgi viņiem jāpārrunā attiecīgais teksts. 
Uzdevumam jāizmanto 1. daļas jautājumi. Pēc tam ļauj studentiem pārspriest 
izprasto. 

•	 Šajā uzdevumā galvenais nav dziļāka teksta satura izpratne, bet sapratne, kā 
lietojams 5. palīglīdzeklis – jautājumi.   

•	 Tu vari palīdzēt studentiem, palīdzot atrast jautājumus, attiecināmus uz 
mācītā izmantošanu dzīvē. 

2. daļa 
•	 Laika trūkuma dēļ nebūs iespējams uzdot visus 1. un 2. daļas jautājumus. Ja 

tomēr esi nolēmis pakavēties pie jautāšanas, kā vingrinājumu vari izmantot 
Efeziešiem 6:10�17.
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3. daļa
•	 Dievs mums ir devis iztēli. Lietojot atslēgas vārdus un frāzes, studentiem ir 

iespējams izmantot arī savu iztēli, lai iedomātos apkārtējo vidi, iedzīvotos 
attiecīgajā situācijā un tēlā. "Kā tas varēja izskatīties / būt noticis?" – šis ir 
viens no jautājumiem, kas palīdzētu uzdevuma pildīšanā.  

4. un 5. daļa
•	 Šīs daļas iepazīstina studentus ar divām jaunām disciplīnām – lūgšanām un 

iegaumēšanu. Svarīgi saprast, ka viss jaunais palīdz turpināt ceļu Bībeles 
studēšanā. Uzmundrini savus studentus! 

•	 Iespējams, ka pamanīsi pretestību, mācot izmantot nākamās divas disciplīnas. 
Tas nekas. Ja pretestība parādās, studentiem jādod iespēja to verbalizēt, 
pateikt savas domas. Gadās, ka viņi sev ir uzstādījuši augstākas prasības, 
nekā no viņiem tiek gaidīts. Lai kā arī būtu, uzmanīgi ieklausies un bez 
piekāpšanās laipni virzi tos tālāk. 

•	 Par iegaumēšanu. Pārliecinies, vai tavā dzīvē Rakstu iegaumēšanai ir nozīme, 
vērtība. Ja ir, varēsi stāstīt, kādus ieguvumus iegaumēšana tev devusi. Tad šai 
praksei studentu acīs būs cita vērtība un uzticamība.  

Divas Rakstu vietas, kas sniedz papildu izpratni par lūgšanas dzīvi: 

•	 Joz 1:8 – ievēro, ka, runājot uz Jozuu, Tas Kungs pats izmanto sava Vārda 
apceri, lai palīdzētu paklausīt Viņa Vārdam. 

•	 2Tim 3:15 teikts, ka neviens, pat bērns, nav par jaunu, lai mācītos  
Rakstus. Tas, kas ir iemācīts, padara gudru.

•	 Par lūgšanu. Atkal – pārliecinies, vai tavā dzīvē lūgšanām ir nozīmīga vieta. 
Tas nenozīmē, ka tev jālūdz kā mācītājam. Tas nozīmē, ka tu lūdz regulāri 
vienatnē un ka tu droši vari lūgt, būdams kopā ar citiem, ka tu vadi ci-
tus lūgšanā nevis nobijies un nedrošs, bet ar dedzību, apzinoties, ka tā ir 
privilēģija – sevi un studentus pienest pie Dieva žēlastības troņa. 

1. Kā vēl viena Rakstu vieta var tikt izmantota Jēzus stāstītā līdzība par 
farizeju un muitnieku Lk 18:9�14. Kāds kontrasts!

2. Farizejs "nostājās un lūdza pie sevis". Nostāšanās, stāvēšana – tā ir lep-
numa pazīme. 

3. Muitnieks "sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man, grēciniekam, 
žēlīgs!" Sišana pa krūtīm – nožēlas akts. 
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PALĪGMATERIĀLI
5. grupas nodarbība

Vadītāja uzdevumi

1. Iedrošināt studentus iepazīt lūgšanu dzīvi.

2. Radīt drošu vidi, kas veicinātu pieaugšanu lūgšanās. 

Studentu uzdevumi

1. Izprast, ka lūgšanas ir Dieva aicinājums sarunāties ar Viņu un ka šis aicinājums 
izsaka Dieva vēlēšanos būt tuvākās attiecībās ar mums.

2. Mācīties jaunus vārdus, kas varētu noderēt lūgšanā.

3. Saprast, kas ir lūgšanas. Ieviest savā dzīvē šo garīgo disciplīnu. 

Ievadkomentāri
Nodarbība ir domāta, lai ievestu studentus dziļāk lūgšanās. Lūgšanas varētu būt  
studenta lielākais izaicinājums visā studiju laikā. Viens no iemesliem, kāpēc lūgšanas 
ir tik liels izaicinājums, varētu būt tas, ka lūgšanām vajadzīgi vārdi, lai izteiktu to, 
kas ir lūdzēja sirdī. Te rodas vairāki jautājumi: ko lai es saku? Vai es neizklausos 
muļķīgs? Kas būs, ja es…? 

Kā vadītājam tev ir iespēja būt par piemēru un iedrošinājumu citiem. Dod studentiem 
iespēju, lai viņi lūdzot varētu dzirdēt paši savu balsi.  

1. daļa 
•	 Dod studentiem iespēju runāt par attiecībām, kuras viņiem ir nozīmīgas, kurās 

tie sajutušies droši, dalīties ar dziļākajām, apslēptākajām domām. 

•	 Pārrunājiet, kas lika studentiem justies droši, lai dalītos savās domās. 

•	 Apspriediet Dieva aicinājumu Viņam uzticēties un sacīt Viņam visu. 

•	 Mazajās grupās apspriediet savas bailes un bažas par lūgšanām. 

•	 Runājot par četriem lūgšanas aspektiem (pielūgšana, grēku nožēlošana, 
pateicība, lūgumi), mēģini tos pēc iespējas precīzāk un plašāk izskaidrot. 

•	 Pajautā, vai grupas dalībnieki ir atklājuši vēl kādus piemērotus vārdus, kurus 
varētu izmantot lūgšanā.
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2. – 5. daļa
•	 Mācot par lūgšanām, dod iespēju dalībniekiem ar kādu teikumu pievienoties 

kopīgai lūgšanai.

•	 Atkārtojiet katras atsevišķās lūgšanu daļas jēgu un nozīmi. 

2. daļa. Pielūgšana, pagodināšana
•	 Ar studentiem apspriediet Dieva atribūtus un īpašības. 

3. daļa. Grēku nožēlošana
•	 Esi iejūtīgs, jo šī var būt pirmā reize, kad studenti vispār kaut ko ir nožēlojuši 

un sūdzējuši. Iespējams, ka pat neviens nevēlēsies runāt. Tas nav slikti. 
Svarīgākais ir likt viņiem saprast, ka no Jēzus nav jābaidās. Viņa dēļ mums 
tiek piedots. 

4. daļa. Pateicība
•	 Šajā reizē, runājot par pateicību, atver studentu acis Dieva laipnībai un 

augstsirdībai, par ko jau tika runāts 2. daļā. Pateicība ir attieksme, lupa, kā 
skatīties uz sevi un pasauli. 

•	 Vari izvēlēties ikdienas dzīves aspektus un ļaut viņiem izteikt savu pateicību 
par labo, ko viņi tajos saskata.  Piemēram, mājās, ģimenē, darbā, dabā, 
attiecībās, situācijās. 

5. daļa. Lūgumi
•	 No pirmā acu uzmetiena šī liekas vieglākā lūgšanas daļa, tomēr tā var 

izrādīties pati grūtākā. Var rasties jautājumi: "Vai es drīkstu lūgt par…?" 
"Kas būs, ja es lūgšu, bet Viņš man nedos to, ko lūgšu?" Uzmanīgi uzklausi 
studentu  jautājumus. Klausies un iedrošini viņus vienkārši lūgt un sarunāties 
ar Dievu par neskaidriem jautājumiem. Lūgt kā bērniem, kas nāk pie tēva un 
vienkārši kaut ko lūdz. Bērns uzticas tēvam, jo viņš zina, ka tēvs viņu mīl. 
Dievs ir visu mūsu debesu Tēvs. 
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PALĪGMATERIĀLI
6. grupas nodarbība. Pārskats par mācīto

Vadītāja uzdevumi
1. Palīdzēt grupai saprast, ka lūgšana bagātina viņu attiecības ar Dievu.
2. Ļaut studentiem parādīt  savu kompetenci.
3. Atzīt studentu kompetenci, uzslavēt, kad viņi stāsta par saviem atklājumiem un 
izpratni, kas iegūta nedēļas laikā. 

Studentu uzdevumi
1. Sameklēt Bībelē lūgšanu tekstus.
2. Atrast jau kaut kur iepriekš dzirdētus, zināmus Bībeles pantus un izlasīt tos Bībelē. 
3. Priecāties par sasniegumiem studiju materiālu apguvē. 

Ievadkomentāri
Šajā nedēļā turpināsim mācīties par lūgšanu. Studentiem arī būs iespēja Bībelē 
sameklēt jau agrāk dzirdētus stāstus, pantus un mācības. Viņi tagad sapratīs kontekstu.   
Nu jūs varat kopīgi priecāties par sasniegto. Prieks nenozīmē cienāšanos ar kūciņām 
un kafiju, vismaz ne nodarbībā. Šajā laikā tu vari studentiem atgādināt, ka pirms 
studiju sākuma viņi par Bībeli vēl neko daudz nezināja. Taču tagad viņiem jādzird 
tavs teiktais: "Tu esi iepazinis savu Bībeli." Liec, lai viņi skaļi pasaka: "Es esmu  
iepazinis savu Bībeli." 

1. – 5. daļa
•	 Materiāls ir vienkāršs. Uzklausi studentu domas par iepriekš dzirdētiem tek-
stiem, kurus viņi līdz šim nav zinājuši, kur meklēt. Daži varbūt pat nav zinājuši, ka 
šie teksti atrodas Bībelē. 
•	 Ļauj studentiem, apspriežot Rakstu vietas, parādīt savas spējas.  

Atskats uz mācīto
•	 Izmantojot atskatā minētos punktus, vēlreiz pārskatiet mācīto.  
•	 Kopīgi pārrunājiet apgūtos palīglīdzekļus un definīcijas.
•	 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 vakaru 
ar cepumiem un kūciņām. 
•	 Noslēdz nodarbības, novēlot svētību katram studentam un pasniedzot 
beigšanas sertifikātu.


