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Vecās Derības citāti – no 1965. gada izdevuma revidētā teksta © Latvijas Bībeles biedrība, 1997
Jaunās Derības citāti – no jaunā tulkojuma (2. izdevums) © Latvijas Bībeles biedrība, 2007
Vāka foto – Ingrīda Briede
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“ES TURU TAVUS VĀRDUS SAVĀ SIRDĪ...”
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IEVADS

Reiz kāds vīrs iegādājās jaunu automašīnu. Pārdevējs viņam rūpīgi izklāstīja 
visu par šī modernā automobiļa neskaitāmajām funkcijām. Mašīna bija aprīkota 
atbilstoši visjaunākajiem autobūves sasniegumiem ar daudzām un dažādām ekstrām. 
Izmantotās tehnoloģijas piedāvāja neaptverami plašas iespējas. Noslēdzis pirkuma 
līgumu, jaunais īpašnieks lepni noraudzījās, kā piegādātāji novieto braucamo pie viņa 
mājas. Ģimene dega nepacietībā izmēģināt jauno mašīnu. Arī kaimiņi cerēja, ka tiks 
izvizināti ar šo sapņu auto. Īpašnieks, kā valodu zaudējis, apbrīnā raudzījās uz šo 
fantastisko mākslas darbu. Viņš apcerēja visas tās brīnumainās vietas, kuras nu varēs 
apceļot. Pasaule viņa priekšā tagad bija atvērta. Nekas nespēs viņu kavēt.

Gāja dienas, bet automašīna joprojām stāvēja mājas priekšā. Ziemā pār to gāzās 
lietus, krusa un sniegs, un vasarā tās jumtu karsēja saules svelme. Tomēr vīrs  
nepaguris mazgāja, spodrināja un tīrīja to. Viņa ģimenes locekļi un kaimiņi nebeidza 
brīnīties, kāpēc gan viņš nekad to neiebrauc garāžā, lai pasargātu no ārējās vides 
ietekmes. Sapņus par došanos ceļojumā uz tālām un neredzētām vietām viņi jau bija 
atmetuši.

Kādu dienu, kad vīrs atkal spodrināja mašīnas motora pārsegu, pie viņa pienāca 
kaimiņš un pavaicāja, kāpēc auto nekad netiek novietots garāžā un kāpēc tas netiek 
lietots. Lepnais auto īpašnieks vilcinājās atbildēt, bet tad ar kaunīgu sejas izteiksmi 
atzinās kaimiņam, ka neprot ar šo automašīnu braukt. Neviens viņam nebija paskaid-
rojis, kā tā vadāma. Viņam nebija ne jausmas, kā lietot visas tās brīnišķīgās iespējas, 
ko šī mašīna piedāvā. Viņš tikai zināja par to esamību. Neviens viņam nebija 
pasacījis, ka cimdu nodalījumā ir atrodama rokasgrāmata un tādēļ nemaz nebūtu bijis 
jāsaka, ka viņš to vispār nav lasījis. Viņš vēlējās izbaudīt aizraujošu braucienu, taču 
viņam nebija nedz jausmas, kur ievietot atslēgu, nedz arī, kā ieslēgt motoru. Viņam 
nebija iemācītas pašas vienkāršākās lietas, un viņš jutās pavisam muļķīgi. Nebija arī 
iespējams automašīnu atdot atpakaļ. Vienīgais, ko viņš varēja darīt, – rūpēties par 
savu mašīnu, jo braukt ar to viņš neprata. Reiz izloloto sapni viņš bija atmetis un 
jutās pavisam neapmierināts.

Uzklausījis problēmu, kaimiņš dedzīgi vaicāja, vai drīkstētu reiz tik lepnajam 
braucamā īpašniekam paskaidrot dažas lietas, kas ļautu izjust prieku, ko var sniegt 
šī automašīna. Kopīgi viņi atslēdza mašīnas durvis un izlasīja rokasgrāmatu. Tad, 
ielikuši atslēgu aizdedzē,  iedarbināja motoru. Kaimiņš paskaidroja, kā  mašīna 
darbojas. Vīrs iemācījās atvērt jumta lūku, automātiskos logus, iemācījās rīkoties ar 
kruīza kontroli. Viņš iemācījās izbraukt no piebraucamā ceļa uz ielas un jau itin drīz 
bija gatavs patstāvīgi braukt gan pa klusiem ceļiem, gan pārpildītām šosejām. Tagad 
viņš bija gatavs īstenot savus sapņus. 
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Ģimene sāka plānot tālākus ceļojumus pa valsti. Viņi pat iestājās auto klubā, lai 
saņemtu palīdzību ceļojumu plānošanā. Nu vīrs jutās brīvs, viņš vairs nedzīvoja 
ar vainas apziņu, bet gan alka uzzināt, kurp varēs doties katrā nākamajā dienā, kas 
viņam tiks dāvāta.

Vai arī tu kādreiz esi tā juties? Vai esi kādreiz iegādājies kādu lietu, kuras lietošanas 
instrukcija ir bijusi tik sarežģīta, ka neesi varējis to saprast, un tāpēc šī lieta tev nav 
sagādājusi nekādu prieku? Rokasgrāmata "Iepazīsim savu Bībeli" ir rakstīta, domājot 
par tevi. Varbūt tu tikai nesen esi iegādājies Bībeli un tikko sāc to iepazīt. Vai varbūt 
tev jau ilgāku laiku ir Bībele, taču neviens tev nav paskaidrojis, kā tajā orientēties, 
un tāpēc tā nelasīta iegūlusi plauktā. Tu zini, ka tā tur atrodas. Laiku pa laikam tu pat 
noslauki no tās putekļus vai pārvieto. Tu jūties vainīgs, ka nelasi to, un tomēr tu esi 
tam visam atmetis ar roku, jo nekādi neesi varējis saprast, no kura gala sākt.

Šis ceļvedis aicina tevi iepazīt savu Bībeli. Tajā ievietotie nodarbību apraksti palīdzēs 
atklāt visu, kas nepieciešams, lai orientētos šajā Grāmatā. Izmantojot piedāvātos 
palīglīdzekļus un vingrinājumus, tev būs viegli mācīties. Dodoties šai ceļojumā, 
tev nepieciešama vienīgi atvērta sirds, kas gatava sastapties ar Dieva atvērto sirdi. 
Ļauj Dievam tevi uzrunāt! Šajā ceļā ir tik daudz ko uzzināt. Lai tas tev ir aizraujošs 
piedzīvojums!

Bet nu laiks iedarbināt motoru un doties ceļā!
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SĀKSIM! 

Tu esi sācis ceļojumu, kas ietekmēs visu tavu dzīvi. Šī Bībeles stunda izstrādāta, 
domājot par tevi. 

Ieteicams turēt pa rokai piecas lietas, kas noderēs visā mācību laikā:
1. Bībeles ceļvedi "Iepazīsti savu Bībeli".
2. Jaunāko Bībeles izdevumu – kādu no Bībeles biedrības 1965. gada revidētā 

teksta izdevumiem, Jaunās Derības 2007. gada jauno tulkojumu (LBB, 
2007). 

Ja pērc Bībeli, pievērs uzmanību, lai tajā būtu:
 z satura rādītājs, kurā secīgi nosauktas visas Bībeles grāmatas; 
 z paralēlo Rakstu vietu atsauces;
 z konkordance jeb alfabētiskais Bībeles vārdu rādītājs;
 z svarīgākās Bībeles kartes.

3. Pildspalva vai zīmulis un marķieris.
4. Piezīmju grāmatiņa vai bloknots.
5. Kartotēkas kartītes.

Šīs lietas tev palīdzēs iemācīties, kā vislabāk orientēties Bībelē. Pērkot Bībeli, vaicā 
pārdevējam padomu. Pievērs īpašu uzmanību tam, lai Bībelē būtu norādītas paralēlās 
Rakstu vietas. Tuvāk par tām pastāstīts 3. nodarbībā. 

Ja nepieciešams, droši atzīmē savā Bībelē sev svarīgos pantus. Tu to drīksti! Šim 
nolūkam noder zīmulis vai marķieris. Šī  ir tava mācību Grāmata. Dažādās atzīmes – 
piezīmes, pasvītrojumi, apvilktās vietas – palīdzēs tev iepazīt savu Bībeli. Piezīmju 
grāmatiņā vai bloknotā tu varēsi atzīmēt savas pārdomas un jautājumus, kas radīsies 
šajā izziņas ceļojumā.

Latvijā var iegādāties dažādus Bībeles izdevumus, dažādus tās tulkojumus. 
Informācija par šiem izdevumiem pieejama Latvijas Bībeles biedrībā  
(www.bibelesbiedriba.lv). Šīm studijām vislabāk noderēs kāds no 1965. gada 
revidētā teksta izdevumiem, kurā iekļauts krāsains informatīvs ieliktnis un pieli-
kums ar īsu Bībeles skaidrojošo vārdnīcu, Bībeles lasīšanas plānu, kartēm un citiem 
materiāliem. Revidētajā Bībeles izdevumā ir gan Vecās, gan Jaunās Derības teksti. 
Paralēli revidētā teksta izdevumam var izmantot arī 2007. gadā izdoto Jaunās Derības 
jauno tulkojumu. Dažādo tulkojumu salīdzināšana dažkārt palīdz labāk  
uztvert un izprast tekstu. Aicinām pievērst uzmanību tam, ka Latvijas Bībeles 
biedrība paveikusi jaunu Bībeles tulkojumu.

Rokasgrāmatā katra nodarbība ir sadalīta piecās daļās. Savu studiju tempu vari 
izvēlēties pats. Kāda nodarbība tev varbūt prasīs vairāk laika, un tu apgūsi to pa 
daļām. Savukārt citu apgūsi ātrāk un varēsi uzreiz ķerties pie nākamās.
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Tūlīt tu varēsi ķerties pie 1. nodarbības. Taču vispirms vēlos pastāstīt par trim lietām, 
kuras tev būtu jāzina. 

1. Bībeles tekstu ir uzrakstījuši cilvēki, kurus iedvesmojis Dievs. Šī Grāmata 
atklāj to, ko Dievs vēlas darīt zināmu visai cilvēcei. Bībeles vēsts ir 
rakstīta pēc Dieva ieceres un atklāsmes, ko Viņš dāvājis šiem teksta 
pierakstītājiem. Apgūstot 2. nodarbības 4. daļu, tu varēsi iepazīties ar 
Bībeles pantiem, kas to apstiprina.

2. Svarīgi saprast, ka caur Bībeli Dievs mums ir atklājis gan savus liku-
mus, gan savu Labo Vēsti, t. i., bauslību un evaņģēliju. Bauslība norāda, 
kā jādzīvo saskaņā ar Dieva prātu un pasaka, kas ir labs un kas slikts. 
Bauslība ļauj saprast, kas Dievam nav pieņemams, piemēram, slepkavība. 
Dievs aizliedz darīt to, kas cilvēkiem neļautu dzīvot mierā un saskaņā. 
Mēs grēkojam gan vārdos, gan darbos, gan domās, un bauslība ir tā, kas 
palīdz mums to saskatīt. Visbeidzot – tā ir orientieris, kas palīdz izšķirties 
par Dievam tīkamu izvēli un pieņemt pareizus lēmumus.

 Tā mums parāda, ka mēs neatbilstam Dieva iecerētajam plānam un stan-
dartam. Neesam pilnīgi. Bauslība uzrāda mums mūsu grēkus, un Labā 
Vēsts stāsta par Dieva mīlestību un piedošanu, ko Viņš sagatavojis mums 
caur Jēzu. 

3. Bībele sastāv no divām daļām: Vecās Derības un Jaunās Derības. Tas, ko 
lasām Jaunajā Derībā, ir jau pravietots Vecajā Derībā. Jaunajā Derībā 
Dieva vēstījums sasniedz savu kulmināciju, un tas, kas līdz šim nav bijis 
pilnībā saprotams, nu kļūst skaidrs. Uzticies, ka Dieva sacītais ir adresēts 
tev, un dodies uz priekšu šajā Bībeles iepazīšanas ceļojumā!

Šis mācību līdzeklis ir veidots tā, lai tu varētu mācīties patstāvīgi. Tas ir draudzīgs 
lietotājam. Šo mācību materiālu, ja vien būsi pašdisciplinēts, tu varēsi apgūt bez 
īpašas piepūles. Turklāt pats process būs aizraujošs. Tu apgūsi jaunas prasmes un 
iemaņas. Tu varēsi dalīties jaunatklātajā ar citiem. Radīsies arī daži āķīgi jautājumi, 
kas prasīt prasīsies pēc atbildes. Tāpēc iesakām šajā ceļojumā doties kopā ar dažiem 
draugiem. Varbūt tu ar savu dzīvesbiedru vēlies uzaicināt mācīties arī divas trīs 
draugu ģimenes. Varbūt tu dzīvo daudzdzīvokļu mājā, un tev ir kāds draugs, ar kuru 
kopā tu labprāt apgūtu jauno. Vai varbūt tu strādā kopā ar kādu, kurš būtu ieinteresēts 
mācīties. Varbūt piederi kādai draudzei, kurā notiek nodarbības, kuru laikā dalībnieki 
diskutē par to, ko jaunu katrs nedēļas laikā uzzinājis un iemācījies, vai arī zini, 
ka kādā citā draudzē notiek šādas tikšanās. Izmanto jebkuru no iespējām, kas ļauj 
reizi nedēļā tikties ar nelielu interesentu grupu, kuras dalībniekiem ir savstarpēja 
vēlēšanās pārrunāt pašmācības procesā uzzināto, tādējādi kopīgi pieaugot draudzībā 
un zināšanās par Bībeli. Šādā grupā, neatkarīgi no tās lieluma jūs varēsit uzlabot un 
bagātināt cits cita mācību procesu. 
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Laiks sākt ceļojumu! Atver savu Bībeli! Sāksim ar titullapu. Kas tur rakstīts?
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1. NODARBĪBA – 1. DAĻA

Ir laiks sākt. Atver savā Bībelē satura rādītāju – lappusi, kur secīgi uzskaitītas visas 
Bībeles grāmatas. Latviešu valodā pieejamos Bībeles izdevumos parasti ir divi satura 
rādītāji. Bībeles sākumā ievietots Vecās Derības satura rādītājs, savukārt Jaunās 
Derības satura rādītājs meklējams tās sākumā. Piemēram, 1965. gada izdevuma 
revidētā teksta versijā (LBB, 1997.) tas atrodas 871. lappusē.

Vingrinājums
Ieskaties satura rādītājā un uzraksti, ko tu izlasīji. Ko satura rādītājs tev pastāsta par 
šo Grāmatu – Svētajiem Rakstiem?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Mācība
1. Bībelē ir divi satura rādītāji: Vecās Derības grāmatām un Jaunās Derības 
grāmatām. 

Definīcija. Vecā Derība ir senu Dieva iedvesmotu praviešu pierakstītu tekstu apko-
pojums. Sākotnēji šie teksti pierakstīti galvenokārt ebreju valodā. Par pirmo piecu 
Vecās Derības grāmatu autoru uzskata Mozu. Pārējo grāmatu sarakstītāji ir pravieši 
un citi Dieva uzrunāti vīri. Šīs grāmatas ir rakstītas kā slavas dziesmas Dievam un 
satur norādījumus jūdu ikdienas dzīvei.

Piebilde. Šis svēto tekstu apkopojums jeb Svētie Raksti ir jūdaisma mācības pamats.

Definīcija. Jaunā Derība ir grāmatu jeb svēto tekstu apkopojums, kurus pierakstījuši 
Dieva iedvesmoti vīri. Oriģinālā tā rakstīta grieķu valodā. Pirmās četras Jaunās 
Derības grāmatas vēstī par Jēzus dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos. Jaunajā Derībā 
atrodamas arī Pāvila, Pētera un citu apustuļu vēstules (kopā 21), kuras viņi rakstījuši 
dažādām draudzēm un cilvēkiem. Jauno Derību noslēdz Jāņa atklāsmes grāmata 
(jaunajā tulkojumā – Atklāsmes grāmata).

Piebilde. Šis Vecās un Jaunās Derības tekstu apkopojums jeb Svētie Raksti ir 
kristīgās ticības mācības pamats.
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2. Vecajā Derībā ir vairāk grāmatu nekā Jaunajā Derībā.

Cik grāmatu ir Vecajā Derībā?  ______________

Cik grāmatu ir Jaunajā Derībā?  ______________

Cik pavisam grāmatu ir Bībelē?  ______________

Vecā Derība aizņem vairāk nekā trīs ceturtdaļas no Bībeles. Pārbaudi, vai tā ir! Turi 
pirkstu uz satura rādītāja lappuses un, satverot lapas ar īkšķi, ļauj tām šķirties, līdz 
atrodi vietu, kur sākas Jaunā Derība.

3. Visu 66 Bībeles grāmatu nosaukumi secīgi sakārtoti satura rādītāja kreisajā pusē. 
Satura rādītāja labajā pusē redzami atbilstošie lappušu numuri.
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Vingrinājums

Izmantojot satura rādītāju, ieraksti tabulā visu Bībeles grāmatu nosaukumus un 
to saīsinājumus. 2007. gada Jaunās Derības izdevumā tie atrodami 6. lpp., bet 
1965. gada izdevuma revidētā teksta versijā (LBB, 1997) – Bībeles beigās, sadaļā 
"Pielikumi".

Vecās Derības grāmatas  
un to nosaukumu saīsinājumi (39)

Grāmata Saīsinājums Grāmata Saīsinājums

Pirmā Mozus 1Moz
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Jaunās Derības grāmatas  
un to nosaukumu saīsinājumi (27)

Grāmata Saīsinājums Grāmata Saīsinājums

Mateja evaņģēlijs Mt

4. Lasot grāmatu nosaukumus, tu pamanīsi, ka daži nosaukumi tev ir  labi pazīstami, 
bet citi – retāk dzirdēti. Vienus ir vieglāk izrunāt, citus – grūtāk. Pamēģini izrunāt tos 
skaļi. Tu redzēsi, ka tas ir vienkāršāk, nekā pirmajā mirklī šķiet.  

5. Daudzi grāmatu nosaukumi liekas pazīstami, jo tie atbilst populāriem cilvēku 
vārdiem. Iespējams, ka kāds no šiem vārdiem ir tavs vai tavu tuvinieku vārds. Iz-
veido savā piezīmju bloknotā visu to savu tuvinieku un paziņu vārdu sarakstu, kuri 
sakrīt ar Bībeles grāmatu nosaukumos minētajiem vārdiem.
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1. NODARBĪBA – 2. DAĻA

1. palīglīdzeklis. Nodaļas un panti
Bībeles teksts ir sadalīts nodaļās un pantos. Tas palīdz vieglāk orientēties. Sākotnēji 
Bībeles teksts šādi nebija iedalīts. Sadalījumu nodaļās un pantos ieviesuši Bībeles 
pētnieki, tādējādi radot universālu līdzekli jebkura Bībeles panta ātrai un vienkāršai 
sameklēšanai.

Mācība
Izmantojot 1. Mozus grāmatas (Genesis) 1. lappusi, izpētīsim, kā šis palīglīdzeklis 
darbojas. Atver 1. Mozus grāmatas sākumu. To viegli izdarīt, vadoties pēc satura 
rādītājā norādītās lappuses.

Grāmatas teksta sākumā tu redzi lielu ciparu "1". Šis lielais cipars apzīmē nodaļas 
sākumu. 

Definīcija. Nodaļa ir teksta (Svēto Rakstu) daļa, kurā apvienots zināms daudzums 
pantu. 

Piebilde. Dažās Bībeles grāmatās, piemēram, Pāvila vēstulē Filemonam un Jūdas 
vēstulē, ir tikai viena nodaļa. Savukārt pārējās grāmatās ir vairākas nodaļas. 
Piemēram, Jesajas un Jeremijas grāmatās ir vairāk nekā 30 nodaļu. 

Vērīgāk ieskatoties tekstā, tu pamanīsi, ka tajā ievietoti mazāki cipari. Šādi tiek 
numurēti nodaļu panti. Ne katrā Bībeles izdevumā tu atradīsi mazo ciparu "1", kas 
norādītu uz nodaļas 1. panta sākumu. Dažos Bībeles izdevumos numerācija sākas ar 
2. pantu.

Definīcija. Pantu veido vārdi, frāzes vai teikumi. Vairāki panti kopā veido nodaļu.

Piebilde. Bībelē ir dažāda garuma panti. Īsākais ir Jāņa evaņģēlija 11. nodaļas 
35. pants (Jņ 11:35): "Jēzus raudāja." Visgarākais pants rakstīts Esteres grāmatas 
8. nodaļā. Tas ir  9. pants (Est 8:9). Sameklēsi to pats? Cik šajā pantā vārdu?

Vingrinājumā tev vajadzēs sameklēt vairākas Rakstu vietas, sekojot atsaucēm par 
konkrēto Bībeles grāmatu nodaļām un pantiem. 

Definīcija. Rakstu vieta jeb atsauce var būt gan viens, gan vairāki Bībeles panti, kā 
arī nodaļa vai pat vairākas nodaļas.
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Kā jau redzējām, zināms daudzums pantu kopā veido nodaļu. Kad vēlamies atsauk-
ties uz 1. Mozus grāmatas 1. nodaļas 2. pantu, parasti sakām: "Pirmā Mozus  
viens, otrais pants" vai "Pirmā Mozus viens, divi." Rakstot izmantojam saīsinājumu: 
1Moz 1:2 . Dažreiz raksta arī šādi: 1. Mozus gr. 1:2. Kolu šajos pieraksta veidos 
lieto, lai atdalītu nodaļas numuru no panta numura. Sameklē Bībelē norādīto Rakstu 
vietu! Ja atrastais teksts sākas ar vārdiem "Bet zeme bija neiztaisīta un tukša…", tu 
esi pareizi izpildījis uzdevumu.

Vingrinājums
Pavingrināsimies! Ja nepieciešams, izmanto satura rādītāju. Tas palīdzēs saprast, kurā 
lappusē norādītā grāmata meklējama.

Atrodi sekojošās  Rakstu vietas un uzraksti to sākuma frāzes vai teikumu:

1. Mozus gr. 22:13 – sākas ar:  
"__________________________________________________________________"

2. Mozus gr. 14:13 – sākas ar: 

"__________________________________________________________________"

Mateja ev. 5:13 – sākas ar: 

"__________________________________________________________________"

Vai izdevās? Atbildes ir pareizas, ja izrakstītās frāzes skan šādi:

1. Mozus gr. 22:13 – "Un Ābrahāms pacēla savas acis un ieraudzīja aunu…"

2. Mozus gr. 14:13 – "Bet Mozus sacīja tautai: "Nebīstaities…"

Mateja ev. 5:13 – "Jūs esat zemes sāls…"

Tagad tu zini, kā lietot šo navigācijas instrumentu – sadalījumu nodaļās un pantos, 
kas palīdz orientēties Bībelē un noder vienmēr, kad pēta un lasa Svētos Rakstus. Tur-
pini vingrināties, un drīz vien viss padosies vēl raitāk.



WWW.FULLVALUE.ORG	 19	 © 2007 FULLVALUE MINISTRIES

Iepazīsim savu Bībeli

1. NODARBĪBA – 3. DAĻA

Mācība
Bībelē grāmatas sakārtotas noteiktā secībā, tomēr šī secība nav hronoloģiska. 3. daļā 
mēs iepazīsimies ar Vecās Derības grāmatu secību un tad aplūkosim, kā grāmatas 
sakārtotas Jaunajā Derībā.

Vecās Derības grāmatas var iedalīt četrās grupās. Ja vēlies, vari atzīmēt šīs grupas 
satura rādītājā. 

1. grupa. Pentateuhs 
Tās ir pirmās piecas Bībeles grāmatas. Tiek uzskatīts, ka tās ir sarakstījis pravietis 
Mozus. Tās sauc arī par Mozus grāmatām. Jūdu rabīni tās apzīmē ar nosaukumu 
Tora. Pentateuhā atrodami  jūdu likumi, mācība un norādījumi  par to, kā Israēla tau-
tai jādzīvo. Tajā lasām arī par ebreju tradīcijām. Pentateuhā ir šādas grāmatas: 

Genesis jeb 1. Mozus grāmata

Exodus jeb 2. Mozus grāmata

Leviticus jeb 3. Mozus grāmata

Numeri jeb 4. Mozus grāmata

Deuteronomium jeb 5. Mozus grāmata

Vingrinājums
Aplūkosim, kas Pentateuhā 2. Mozus grāmatā rakstīts par ebreju dzīvesveidu.  
Šīs grāmatas 12. nodaļas pirmie divdesmit astoņi panti vēsta par Pashā svētkiem. 
12.–20. pants atklāj, kādu īpašus noteikumus Dievs liek ievērot savai tautai – 
israēliešiem. Izlasi šos noteikumus! Mini dažus piemērus! Ko jaunu tu uzzināji?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Šī vingrinājuma mērķis nav detalizēti izpētīt visu, kas aprakstīts šajā stāstījumā. Tas 
ir tikai piemērs tam, kā Dievs deva savai tautai likumus. Viņš Israēla tautai deva 
precīzus norādījumus par Pashā svētku svinēšanu. Dievs vēlējās, lai tauta atceras 
nakti, kad Viņš, saudzēdams israēliešus, pagāja garām viņu namdurvīm, bet lika mirt 
visiem ēģiptiešu pirmdzimtajiem. Pashā jeb Sedera mielasts Israēla tautai atgādina 
par šo nakti.

Lasot Bībeli, mēs uzzinām daudz ko aizraujošu un izskaidrojošu.
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2. grupa. Vēstures grāmatas 
Tā ir plaša grupa, kurā iekļautās grāmatas stāsta par Israēla tautas vēsturi. Galvenās 
vēstures grāmatas:

Jozuas grāmata
Soģu grāmata
Rutes grāmata
1. un 2. Samuēla grāmata
1. un 2. Ķēniņu grāmata
1. un 2. Laiku grāmata
Ezras grāmata
Nehemijas grāmata
Esteres grāmata 

Vingrinājums
Iepazīsimies ar kādu no pierakstītajiem vēsturiskajiem notikumiem, kas lasāms vienā 
no vēstures grāmatām – Jozuas grāmatā. Varbūt  jau esi, bet varbūt arī neesi dzirdējis 
par šo notikumu. Jozuas grāmatas 6. nodaļa piedāvā saistošu vēsturisku aprakstu. 
Kad esi to izlasījis, atbildi uz jautājumiem!

Kur risinās notikuma darbība?

____________________________________________________________ (1. pants)

Nosauc galvenās iesaistītās personas!

____________________________________________________________ (2. pants)

Kā Dievs šajā notikumā rīkojās?

____________________________________________________________ 
(20. pants)

Lietošana
Israēlam bija jāpārvar mūri. Vai tavā dzīvē ir kāds mūris, kas šobrīd šķiet 
nepārvarams? Vai esi piedzīvojis to, ka Dievs grib sagraut kādu mūri tavā dzīvē? 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

nnnn  Lūgšana nnnnnnnn
Kungs Dievs, pateicos, ka Tu sagrauj tos mūrus, kas draud mani no Tevis nošķirt. 
Āmen.
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1. NODARBĪBA – 4. DAĻA

Mācība 
Vecās Derības grāmatu grupēšana.

3. grupa. Poēzijas un gudrības literatūra 
Šajā grupā ietilpst psalmi (tulkojumā – slavas dziesmas), dziesmas un grāmatas, ku-
ras mēdz saukt par gudrības literatūru. Šeit iekļautās grāmatas:

 z Ījaba grāmata, kas tiek uzskatīta par vecāko Bībeles grāmatu,

 z Psalmi (dažos Bībeles izdevumos tie sakārtoti piecās psalmu grāmatās),

 z Salamana pamācības,

 z Salamans mācītājs,

 z Augstā dziesma, ko sauc arī par Salamana augsto dziesmu.

Vingrinājums
Sameklē Psalmu grāmatā 23. psalmu un izlasi to.

1. Uzraksti 1. pantu.

____________________________________________________________________

2. Izlasi pārējos pantus. Kurš pants tevi visvairāk uzrunā?

____________________________________________________________________

3. Kāpēc šis pants tev ir nozīmīgs?

____________________________________________________________________

nnnn  Lūgšana nnnnnnnn
Tēvs, es Tev pateicos, ka esi mans Gans. Paldies, ka Tu rūpējies par mani un maniem 
mīļajiem. Tava mīlestība, kas atklājusies Jēzū, dāvā man visu nepieciešamo. Āmen.

4. grupa. Praviešu grāmatas
Praviešu uzrakstītās grāmatas var dalīt divās grupās: lielo praviešu un mazo 
praviešu grāmatas. Pravieši ir Dieva izraudzīti un aicināti cilvēki, kuri no Viņa 
saņēmuši uzdevumu pasludināt Dieva vārdu Israēla tautai.

Četras pirmās praviešu grāmatas sauc par lielo praviešu grāmatām tādēļ, ka šīs 
grāmatas ir garākas. Lielo praviešu grāmatas kopā aizņem gandrīz trīsreiz vairāk 
vietas nekā mazo praviešu grāmatas. 
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Dievs vēlējās būt ciešās attiecībās ar savu izraudzīto Israēla tautu. Viņš praviešiem 
lika: 1) pasludināt sodu tiem, kas izvēlas sliktu dzīvesveidu, 2) aicināt atgriezties 
no ļauniem darbiem, 3) pasludināt apžēlošanu un atjaunot attiecības ar tiem, kas pie 
Viņa atgriežas. Pravieši bieži norādīja, ka Dievs ir solījis sūtīt Glābēju – Mesiju. 
Lielo praviešu grāmatas:

 z Jesajas grāmata
 z Jeremijas grāmata (un Raudu dziesmas)
 z Ecēhiēla grāmata
 z Daniēla grāmata

Vingrinājums
Vingrinājumā nosauktās Rakstu vietas sniedz trīs piemērus iepriekš aprakstītajiem 
praviešu uzdevumiem. Atrodi, kura Rakstu vieta vēsta par sodu, kura – par 
atgriešanos pie Tā Kunga, kura – par Dieva apsolījumu un kura norāda uz apsolīto 
Glābēju. Izraksti no pantiem vārdus vai frāzes, kas raksturo sodu, aicinājumu atgriez-
ties, apsolījumu un atpestīšanas cerību.

Jeremijas gr. 4:16–18
____________________________________________________________________
Jeremijas gr. 4:1–4
____________________________________________________________________
Jeremijas gr. 29:11
____________________________________________________________________
Jeremijas gr. 23:5–6
____________________________________________________________________

Lietošana
Trešajā norādītajā Rakstu vietā Jeremija Israēla tautai atgādina, ka Dievs vēlas to 
glābt un piepildīt tās nākotnes cerības. Šāds apsolījums dots arī tev un man. Dievs arī 
mums grib dāvāt cerību. Vai tas, ka tu zini par Dieva apsolījumu un tici, ka tas dāvāts 
arī tev, var izmainīt tavu dzīvi?
 

Vingrinājums
Citā lielo praviešu – Daniēla – grāmatā lasāms kāda dramatisku notikuma apraksts. 
Izlasi Daniēla grāmatas 3. nodaļu.

1) Nosauc galvenos varoņus! (12. pants)
______________________ , ___________________ un _______________________
2) Kas ar viņiem notika? (19.–23. pants)
____________________________________________________________________
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3) Kāpēc ar viņiem tā izrīkojas? (13.–15. pants)
_________________________________________

Lietošana
Dažkārt dzīvē klājas grūti un uzmācas vientulība. Notikums, par kuru nupat lasīji, 
dāvā pārliecību, ka "Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt …" (Dan 3:17)

nnnn  Lūgšana nnnnnnnn
Kungs, pateicos, ka Tu mani mīli un dāvā pārliecību par to, ka vienmēr būsi kopā 
ar mani arī bezcerības un vientulības brīžos. Jēzu, paldies par to, ka man esi devis 
cerību un apsolījumu nekad nepamest un neatstāt. Āmen.
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1. NODARBĪBA – 5. DAĻA

Mācība
Vēl mazliet par 4. grupu – praviešu grāmatām. Pārējās praviešu grāmatas sauc par 
mazo praviešu grāmatām. Mazo praviešu grāmatas:

 z Hozejas grāmata
 z Joēla grāmata
 z Amosa grāmata
 z Obadjas grāmata
 z Jonas grāmata
 z Mihas grāmata
 z Nahuma grāmata
 z Habakuka grāmata
 z Cefanjas grāmata
 z Hagaja grāmata
 z Caharijas grāmata
 z Maleahijas grāmata

Vingrinājums
Varbūt jau esi dzirdējis stāstu par Jonu un lielo zivi. Tagad paņem Bībeli un  pats 
izlasi Jonas grāmatu. Tajā ir tikai četras nodaļas. Īpaši pievērs uzmanību 2. nodaļai, 
kur aprakstīts, kā Jona, atrazdamies zivs vēderā, lūdza Dievu. 

Jautājumi
1. Kurš ir notikuma galvenais varonis?

____________________________________________________________________

2. Kas ar viņu notika?

____________________________________________________________________

Lietošana
1. Vai esi kādreiz juties līdzīgi Jonam? Kad?

____________________________________________________________________

2. Kā tava situācija atrisinājās?

____________________________________________________________________

3. Ieraksti piezīmju bloknotā savas pārdomas!

____________________________________________________________________
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nnnn  Lūgšana nnnnnnnn
Kungs Jēzu, dažkārt es jūtos kā bēglis. Jūtos kā paslēpies zivs vēderā,  
taču Tu uzrunā mani arī tur un dāvā man cerību un iedrošinājumu.  
Tu mani izglāb un atbrīvo jaunai dzīvei. Paldies Tev par to!  
Āmen.
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2. NODARBĪBA – 1. DAĻA

Ievads
Pirmajā nodarbībā mēs iepazināmies ar dažādiem jēdzieniem, kurus sastopam, 
runājot par Bībeli. Piemēram, kas ir nodaļa un pants. Aplūkojām arī Vecās Derības 
grāmatu secību. Pārbaudi, vai aptuveni atceries, kādā secībā sakārtotas Vecās Derības 
grāmatas? Kā sauc pirmās grāmatas, kā sauc praviešu grāmatas? Šajā nodarbībā 
iepazīsimies ar Jaunās Derības grāmatu secību.

Iespējams, ka tev radušies jautājumi. Tas ir labi. Pieraksti tos uz nodarbību lapu 
malām vai arī savā bloknotā. Ir labi uzdot jautājumus, tomēr neļauj tiem kļūt par 
šķēršļiem šajā izziņas procesā. Mācoties tālāk, kā arī savstarpējās diskusijās, atbildes 
uz daudziem jautājumiem radīsies pašas.

Mācība
Arī Jaunās Derības grāmatas var sadalīt četrās grupās. Mācību procesā tu iepazīsies 
ar šīm grupām un, iespējams, vēlēsies atzīmēt tās Bībeles satura rādītājā.

1. Evaņģēliji 
Tā sauc pirmās četras Jaunās Derības grāmatas.

Definīcija. Vārds "evaņģēlijs" nozīmē ‘labā vēsts’.

Piebilde. Evaņģēliji pasludina cilvēcei Labo Vēsti – Dieva mīlestību uz cilvēci.

Evaņģēliju autori apraksta Jēzus dzīvesstāstu – Viņa dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos. 
Viņi pastāsta mums Labo Vēsti par grēku piedošanu. Jēzus nāve un augšāmcelšanās 
dāvā mums atjaunotas attiecības ar Dievu un cilvēkiem. Katrs evaņģēliju autors 
sniedz aculiecinieka vēstījumu, un tāpēc mums ir iespēja uzzināt par vieniem un tiem 
pašiem notikumiem no dažādiem skatpunktiem. Ir četri evaņģēliji:

 z Mateja evaņģēlijs

 z Marka evaņģēlijs

 z Lūkas evaņģēlijs

 z Jāņa evaņģēlijs

Vingrinājums
Izlasi norādītās Rakstu vietas un uzraksti, kādu labu vēsti tur varam izlasīt:

1) Mateja ev. 5:7 lasām šādu labu vēsti:

____________________________________________________________________

2) Marka ev. 2:1–5 lasām šādu labu vēsti:

____________________________________________________________________
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3) Lūkas ev. 15:3–7 lasām šādu labu vēsti:

____________________________________________________________________

4) Jāņa ev. 8:31–32 lasām šādu labu vēsti:

____________________________________________________________________

2. Apustuļu darbu grāmatu
ir uzrakstījis Lūka, kurš ir arī evaņģēlija autors (Apd 1:1). Šī grāmata sniedz 
vēsturisku liecību par draudzes un Baznīcas veidošanās sākumu Jeruzālemē un 
izplatīšanos pasaulē. Pirms debesbraukšanas Jēzus saviem mācekļiem stāstīja, kā tas 
notiks.

Vingrinājums
Izlasi Apd 1:8 un izveido shēmu, kas attēlo, kā Baznīca izplatījās pa visu apgabalu 
līdz pasaules galam. Uzzīmētā mērķa centrā ieraksti "Jeruzāleme". 
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2. NODARBĪBA – 2. DAĻA

Mācība
3. Vēstules

Apmēram trešdaļa Bībeles grāmatu ir vēstules – to ir divdesmit viena (21) grāmata. 
Dažreiz vēstules dēvē arī par epistulām. 

Piebilde. Lielāko daļu vēstuļu ir sarakstījis Pāvils. Citi vēstuļu autori  ir, piemēram, 
Pēteris, Jēkabs un Jānis.

Vēstules sarakstītas, lai iedrošinātu un stiprinātu draudzes – gan tās, kuras jau bija 
izveidojušās, gan tās, kuras, šo Dieva aicināto vīru audzinātas, vēl tikai veidojās. 
Bībelē ir šādas vēstules:

 z Pāvila vēstule romiešiem

 z Pāvila 1. vēstule korintiešiem

 z Pāvila 2. vēstule korintiešiem

 z Pāvila vēstule galatiešiem

 z Pāvila vēstule efeziešiem

 z Pāvila vēstule filipiešiem

 z Pāvila vēstule kolosiešiem

 z Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem

 z Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem

 z Pāvila 1. vēstule Timotejam

 z Pāvila 2. vēstule Timotejam

 z Pāvila vēstule Titam

 z Pāvila vēstule Filemonam

 z Vēstule ebrejiem

 z Jēkaba vēstule

 z Pētera 1. vēstule

 z Pētera 2. vēstule

 z Jāņa 1. vēstule

 z Jāņa 2. vēstule

 z Jāņa 3. vēstule

 z Jūdas vēstule
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Piebilde. Atsaucoties uz vēstuli, parasti nosauc tikai adresātu, piemēram, Romiešiem 
1:5 vai autoru 1. Jāņa 1:2.

Vingrinājums
Sameklē Pāvila vēstuli filipiešiem (Flp 4:6) un izlasi, kā Pāvils iedrošina un stip-
rina šo draudzi Filipos. Tirāna Nērona valdīšanas laikā kristieši bija pakļauti 
vajāšanām, ciešanām un pat nāvei, un šie Pāvila rakstītie vārdi sniedza viņiem lielu 
iedrošinājumu. Uzraksti 6. panta tekstu! 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Lietošana
Nosauc dažas lietas, par ko tu esi nobažījies, uztraucies!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Dievs mūs nav radījis bailēm un nemieram. Ko Viņš mūs aicina darīt, kad 
raizējamies un uztraucamies?

____________________________________________________________________

Ko Viņš mums saka 7. pantā?

____________________________________________________________________

nnnn  Lūgšana nnnnnnnn
Kungs Dievs, es pateicos, ka Tu uzlūko manu rūpju nomākto sirdi un gādā par mani! 
Lūdzu, dāvā man pateicības pilnu sirdi, lai saskatu to, ka Tu vienmēr esi rūpējies  
par mani un darīsi to arī turpmāk. Pateicos par mieru, ko Tu apsoli man un  
visiem tiem, kas tic Pestītājam Jēzum. 
Āmen.
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4. Apokaliptiskā atklāsme
Jāņa atklāsmes grāmata ir vienīgā uz apokaliptisko literatūru attiecināmā grāmata 
Jaunajā Derībā. 

Definīcija. Jēdziens "apokaliptiskā grāmata" tulkojumā nozīmē ‘atklātā’ jeb 
‘atklāsmes grāmata’. Apokaliptiskā  literatūra simboliskās ainās un tēlos cenšas 
aprakstīt un atsegt aizklāto – debesu valstības noslēpumus.

Piebilde. Atklāsmes grāmatu uzrakstījis Jānis. Šajā grāmatā viņš apraksta pravietisku 
vīziju atklāsmi, ko saņēmis, atrazdamies trimdā.

Vingrinājums
Kur Jānis dzīvoja izsūtījuma laikā? ( Atkl 1:9)

____________________________________________________________________

Izlasi norādīto 15. nodaļas tekstu! Šis fragments sniedz priekšstatu par grāmatas 
tēlaino valodu un nepieciešamību ņemt talkā iztēli, lai mēģinātu izlasīto saprast. 
Kādus tēlus tu ieraugi Atkl 15:1–2?

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________
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2. NODARBĪBA – 3. DAĻA

Mācība
Bībeles grāmatas sarakstītas dažādos valodas stilos. Lai pavēstītu cilvēkiem Dieva 
Vārdu, katrs autors izmantojis savu īpašo izteiksmes veidu. Tabulas kreisajā kolonnā 
minēti seši dažādi stili. Pa labi no tās norādītas atsauces uz Rakstu vietām, kas ilustrē 
katra konkrētā stila izmantošanu. Trešā kolonna dod  attiecīgās Rakstu vietas īsu 
aprakstu. Pēdējā kolonna atvēlēta personīgajiem komentāriem un jautājumiem, kas 
radušies mācību procesā.

Vingrinājums
Stils Rakstu 

vieta
Īss stila lietojums, 
iezīmes un atklātā 
patiesība 

Tavi jautājumi, komentāri 
un vērojumi

Stāstījums 
(naratīvais)

Mt 4:18–22 Šajos pantos tiek 
pastāstīts, kā Jēzus 
aicināja trīs savus 
mācekļus.

Poēzija 
(dzeja)

Ps 8:1–9 Autors izmanto dzeju, lai 
slavētu Dievu un atklātu 
cilvēka kā radītas būtnes 
attieksmi pret savu 
Radītāju.

Sakāmvārds Sak 11:25 Lai sakāmvārdu labāk 
izprastu, tā pirmajā daļā 
ietvertā patiesība bieži 
tiek pārfrazēti atkārtota 
otrajā daļā.

Pravietojums Jes 9:6 Pravietojums nav likteņa 
pareģošana, bet gan vēsts 
par nākamām lietām un 
gaidāmiem notikumiem. 
Šis sakāmvārds pavēsta, 
ka piedzims Bērns.

Līdzība 
(sk. definīciju)

Lk 18:9–14 Garīgā patiesība: kas pats 
paaugstinās, tiks paze-
mots, un, kas pazemojas, 
tiks paaugstināts.

Pravietiska 
atklāsme jeb 
apokalipse

Atkl 6:1,2 Šis pants stāsta par 
zīmogiem, dzīvajām 
būtnēm, balto zirgu un tā 
jātnieku – apokaliptiskos  
tēlos  un valodā.
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Definīcija. Līdzību var raksturot kā stāstu par zemes lietām debesu valstības 
kontekstā.

Piebilde. Jūdi līdzības vai stāstus parasti izmantoja mācīšanai. Jēzus balstījās uz 
cilvēku zināšanām un bieži runāja uz viņiem līdzībās, lai atklātu un palīdzētu izprast 
Dieva nodomu un gribu. Viņš atsaucās uz ļaudīm saprotamām situācijām un ikdienas 
lietām, piemēram, sēšanu, pazudušu grasi, nepaklausīgu dēlu vai algu, kas pienākas 
par darbu. Līdzības bieži atklāj kādu tikumisku vai garīgu patiesību.
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2. NODARBĪBA – 4. DAĻA

Mācība
Dieva Vārda lasīšana un iepazīšana saistās ar jautājumu uzdošanu un atbilžu 
meklēšanu. Mēs jautājam, jo vēlamies labāk izprast un iegūt dziļākas zināšanas. 
Reizēm mēs jautājam tāpēc, ka vienkārši kaut ko nesaprotam. Un reizēm jautājumi 
rodas tāpēc, ka tas, ko piedzīvojam, mūsuprāt, nekādi nesaskan ar to, ko Raksti 
māca. Kā jau sacījām 2. nodarbības 1. daļas ievadā, jautāt ir labi. Jautājot mēs ļaujam 
Svētajam Garam runāt uz mums, uz mūsu sirdi un prātu, tādējādi dāvājot mums 
dziļāku izpratni par Dievu un prieku par attiecībām, kādas Viņš veido starp Sevi un 
Saviem bērniem. 

Tomēr ir svarīgi apzināties un pieņemt, ka ir jautājumi, uz kuriem nevaram atbildēt. 
Ir jautājumi, uz kuriem ilgāku laiku jāmeklē atbildes. Vēl ir jautājumi, kas māca būt 
pacietīgiem un ticēt, ka pienāks laiks, kad atskārstais un izprastais savienosies un 
atbilde tiks dota. Vēl citi jautājumi ir un paliks tikai jautājumi. Mēs esam iznīcīgas 
būtnes, un mūsu zināšanas un izpratne ir ierobežota. Dievs ir visvarens, viszinošs, 
bet mūsu izziņas spējai ir robežas, un tāpēc mēs Dievu nespējam aptvert un saprast. 
Mēs varam uzdot jebkuru jautājumu un gaidīt un meklēt pēc atbildēm. Tomēr ne uz 
visiem jautājumiem būs atbildes. Mums jāraugās uz Dievu ticībā, ka Viņš zina visas 
lietas. Viņš zina, kas mums nāk par labu. 

Noteikti jau nodarbībās esi pamanījis, ka aiz katra jautājuma ir atstāta vieta atbildēm. 
Tāpat esi ievērojis, ka aiz jautājumu daļas atrodas lietojuma daļa. Jau  pirmajā 
nodarbībā tika uzdoti jautājumi. Tālākajās nodarbībās tie pamazām sāk pāriet jaunā, 
dziļākā līmenī. Studējot Dieva Vārdu, svarīgi saskatīt vienojošo starp to, kas Dieva 
atklāsmēs sniegts jau sen, pirms daudziem gadiem, un to, ko Viņš saka cilvēkiem – 
tieši tev šajā 21. gadsimtā. Dieva plāni un nodomi nav mainījušies. Ko Viņš ir teicis 
sensenos laikos, to Viņš saka arī tagad. Maleahija grāmatas 3:6 saka: "Jo es esmu 
Tas Kungs, un Es nepārveidojos." Tev noteikti radīsies jautājumi, meklējot šo saikni 
starp pagātni un tagadni. Piemēram, varētu rasties šāds jautājums: "Kā mainīsies 
mana dzīve, ja es sākšu lietot Dieva Vārdu dažādās situācijās, attiecībās ar cilvēkiem, 
komunicējot ar viņiem ikdienas dzīvē?" Ja tiešām Dievs ir tas, kas saka to, ko lasām 
Bībelē. Ko Dieva teiktais varētu nozīmēt man, un kas mainīsies manā dzīvē, ja es 
to ievērošu? Lietošanas jautājumi palīdzēs tev saskatīt pašas būtiskākās vietas tavā 
dzīvē, kurās Dieva Gars vēlas darboties. Jautājumi ir personiski un reflektīvi. Lai tavs 
ceļojums Bībelē kļūtu bagātāks, pieraksti savas atbildes uz jautājumiem piezīmju 
grāmatiņā vai uz lekciju lapu malām. 
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Vingrinājums
Izmantojot iepriekšējā nodarbībā apgūtos palīglīdzekļus, aplūkosim dažus Bībeles 
pantus un atbildēsim uz jautājumiem.

1. Kurš ir sarakstījis Bībeli? Ko šie panti  par to saka? 

2Pēt 1:20–21 _________________________________________________________

____________________________________________________________________

2Tim 3:16 ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

Lietošana
Sākot saprast, ka Bībele ir Dieva Vārds, rakstīts tev, var rasties daži jautājumi. Ko 
gan Dievs caur Savu Vārdu vēlas man pateikt? Ko Viņš pats saka par attiecībām, 
kādas vēlas veidot ar mani? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Kāda ir Svēto Rakstu galvenā nozīme? 

      

2Tim 3:15 "Kas spēj __________________________________________________"

2Tim 3:16 "Ir noderīgi ________________________________________________"

2Tim 3:17 "Lai Dieva cilvēks būtu ______________________________________"

Lietošana
Vai es apzinos, ka Dieva Vārds ir man noderīgs? Kā? (2Tim 3:16)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Kā es Dieva Vārdu varu lietot, pieņemot lēmumus un izdarot izvēles?  
Kā varu pielietot to savās mājās, apkārtnē, ģimenē, darbavietā? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

nnnn  Lūgšana nnnnnnnn
Kungs Dievs, pateicos Tev par cilvēkiem, kuri bija Tev paklausīgi un uzrakstīja  
Tavu patiesības vārdu. Atdari manu sirdi, lai es mācoties varu sadzirdēt,  
ko Tu man saki. Palīdzi man piepildīt Tavas patiesības savā dzīvē.  
Atdari manas sirds acis, lai varu saskatīt, cik ļoti Tu mani mīli.  
Āmen.
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2. NODARBĪBA – 5. DAĻA

Mācība
Vispirms, izmantojot satura rādītāju, mēs iepazināmies ar  Bībelē esošajām 
grāmatām. Pēc tam aplūkojām Bībeles iedalījumu nodaļās un pantos. Šos 
palīglīdzekļus – satura rādītāju, nodaļu un pantu iedalījumu – izmantojot, mēs 
iemācījāmies ātri atrast norādītās Rakstu vietas. Vairumā Bībeles izdevumu ir vēl citi 
palīglīdzekļi. Tās ir, piemēram, kartes, kurās atzīmētas dažādās Rakstos pieminētās 
vietas – pilsētas, upes, kalni un citi objekti. Vēl ir  norādes par paralēlajām Rakstu 
vietām un, visbeidzot, konkordance jeb alfabētiskais Bībeles vārdu rādītājs. Visi šie 
palīglīdzekļi ir tavi palīgi. Šajā nodarbībā tu iepazīsies ar Bībeles kartēm. Nākamajās 
nodarbībās tev būs iespēja mācīties par paralēlajām Rakstu vietām un konkordanci.

1. palīglīdzeklis.  Kartes
Nākamais palīglīdzeklis, kuru apgūsim, kā jau  minējām, ir kartes. Vispirms 
sameklē mūsdienu pasaules kartē Izraēlu. Kaut arī tās robežas laika gaitā ir nedaudz 
mainījušās, nevar nepamanīt, cik maza un ievainojama ir Izraēla, salīdzinot, 
piemēram, ar Ēģipti, Turciju vai Saūda Arābiju. Šo zemi, kādreiz sauktu par 
Kanaānu, Dievs apsolīja Israēla tautai. Lai iegūtu Apsolīto zemi savā īpašumā, 
israēliešiem par to nācās ilgstoši cīnīties.

Parasti Bībeles izdevumos ir ievietotas vairākas kartes. Biežāk tās atrodas grāmatas 
beigās. Dažos izdevumos kartes ir sīki izstrādātas, tomēr Bībeles izdevumos latviešu 
valodā ievietotās kartes attēlo tikai galvenos objektus – pilsētas un teritorijas, kas 
saistās ar dažādiem Bībelē atainotiem vēstures periodiem. (Sīkākas kartes piedāvā 
Latvijas Bībeles biedrības 1995. gadā izdotais "Bībeles atlants".) Iepazīties ar 
Bībelē ievietotajām kartēm palīdzēs šeit minētās atsauces uz Rakstu vietām. Kartes 
nav numurētas, taču tām ir nosaukumi. Tie trekniem burtiem ierakstīti katrā kartē 
(piemēram, "Tuvie Austrumi Vecās Derības laikā"). Sameklē savā Bībelē kartes, un – 
patrenēsimies lietot šo noderīgo palīglīdzekli!

Paņemsim 1965. gada revidēto Bībeles tulkojumu, atvērsim tā pielikumā esošās 
kartes. 

1. karte. Tuvie Austrumi Vecās Derības laikā

Rakstu vieta: 1Moz 12:5. Sameklē kartē Hāranu, pilsētu, no kuras Ābrahāms 
izceļoja, lai dotos uz Kānaāna zemi. 

2. karte. Iziešana no Ēģiptes

Rakstu vieta: 2Moz 16:1. Sameklē Elimu – apdzīvotu vietu, no kurienes Israēla bērni 
izgāja, dodoties uz Cina tuksnesi. Vai atradi kartē arī tuksnesi? 
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3. karte. Israēla cilšu izvietojums

Rakstu vieta: Joz 19:1–9. Sameklē kartē Simeona ciltij iedalīto teritoriju. 

4. karte. Palestīna Jēzus laikā

Rakstu vieta: Lk 2:41–43. Sameklē Jeruzālemi.

Lk 2:4. Atrodi kartē arī Nācareti un Bētlemi.

5. karte. Pāvila pirmais ceļojums

Rakstu vieta: Apd 16:1. Apustuļa Pāvila ceļojuma maršrutā sameklē pilsētas Listru 
un Derbi. 

Īpaši necenties atcerēties visu pilsētu, apdzīvoto vietu un apgabalu nosaukumus 
kartē. Galvenais ir saprast, kādu informāciju katra karte spēj sniegt, un zināt, kā 
un kur to meklēt.  Katra Bībeles karte ir veidota, lai palīdzētu tev tavā ceļojumā pa 
Israēla zemi un tai tuvākajiem apgabaliem. 
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3. NODARBĪBA – 1. DAĻA.

3. palīglīdzeklis. Paralēlās vietas

Ne visās latviešu valodā izdotajās Bībelēs atrodamas paralēlās Rakstu vietas. 
Paralēlās vietas tu vari atrast, piemēram, Bībeles biedrības 2011. gadā izdotajā 
Bībelē, 2000. gadā izdotajā Bībelē pusaudžiem, 2007. gadā izdotajā Jaunās Derības 
jaunajā tulkojumā. 

Visās Bībelēs paralēlās Rakstu vietas neatrodas kādā konkrētā lappuses vietā. Tās 
varētu būt uzrakstītas slejā lappuses centrā, lappuses malās vai apakšā. Paralēlo vietu 
izvietojumu tekstā nosaka publicētājs. Vienai Rakstu vietai var būt arī norādītas 
vairākas paralēlās vietas. Ieskatīsimies Bībelē pusaudžiem. Tur pamanīsi, ka dažreiz 
kāda nodaļa ir sadalīta fragmentos. Vispirms nāk katra atsevišķā fragmenta nosauku-
ms. Zem nosaukuma var atrasties dažas paralēlo Rakstu vietu atsauces. Ja paskatīsies 
lappuses pašā apakšā, pamanīsi arī tur paralēlo vietu atsauces. Treknrakstā dots 
attiecīgās nodaļas pants, tad seko šim pantam paralēlā vieta no kādas citas Bībeles 
grāmatas. 

Vingrinājums
Ķersimies pie darba. Šoreiz  izmantosim Bībeli pusaudžiem. Atvērsim 1. Mozus 
grāmatas 1. nodaļu. Sameklē, kur atrodas atsauces ar paralēlajām vietām.  Kādas no 
tām jau atrodas pašā nodaļas sākumā zem fragmenta nosaukuma, citas – lappuses 
apakšā. 

Atvērsim paralēlās vietas, kas ir pašā nodaļas sākumā un attiecas uz visu sekojošo 
Rakstu fragmentu. Tās ir 1Moz 2:4a–9, Īj 38:4–11, Jņ 1:1–5. Atver un izlasi šīs Rak-
stu vietas. Tu pamanīsi, ka katra no tām ietver stāstu par pasaules radīšanu.
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Turpināsim iepazīties ar 1. Mozus grāmatas 1. nodaļu. 

1Moz 1:1 teikts: "Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi."

1Moz 2:4 saka: "Šis ir stāsts par debesīm un zemi, kad tās tapa radītas. Laikā, kad 
Dievs Tas Kungs zemi un debesis radīja…"

Īj 38:4–11: "Kur tu biji tolaik, kad Es zemi veidoju? Pasaki to, ja tev ir tāds gudrs 
prāts!"

Jņ 1:1–5: "Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas 
bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas 
ir."

Visos šajos pantos runāts par pašu iesākumu, par radīšanu. 
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3. NODARBĪBA – 2. DAĻA

Mācība
Paralēlās Rakstu vietas akcentē kādu Bībeles patiesību. Iepriekš apskatītās paralēlās 
vietas apliecina, "ka iesākumā Dievs radīja" debesis un zemi. Tālākās paralēlās Rak-
stu vietas sniedz mums dziļāku ieskatu Dieva atklāsmē. Jņ 1:1-5 ne tikai apliecina 
jau agrāk teikto, ka "iesākumā Dievs radīja" debesis un zemi, bet arī vada mūs tālāk 
izpratnē par Dievu. 

Dievs ir persona un vēlas veidot attiecības ar cilvēkiem. Dievs vēlas, lai šīs attiecības 
ietu dziļumā. Mēs ikdienas dzīvē veidojam kontaktus ar daudziem un dažādiem 
cilvēkiem. Taču ir vajadzīgs laiks un pūles, lai attiecības starp cilvēkiem padarītu 
dziļākas un nozīmīgākas. Tāpat ir arī ar Dievu. Ja mācīsimies dziļāk izprast Dieva 
Vārdu, sasniegsim lielāku patiesības izpratni, mūsu attiecības ar Dievu padziļināsies. 
To mums palīdzēs īstenot arī paralēlo Rakstu vietu izmantošana.

Atgriezīsimies pie Jāņa 1. nodaļas 1. un 2. panta. Šajos pantos Jānis raksta, ka 
"iesākumā bija Vārds". Vai tev nerodas jautājums: kas tas bija par Vārdu, kurš bija 
jau pašā sākumā? Otrais pants uzdod vēl citu jautājumu: vai Vārds, kas bija pie 
Dieva iesākumā, bija un ir Dievs, kurš radīja debesis un zemi 1. Mozus grāmatā 
1:1? Pamanīji, ka iedziļināšanās rada jaunus jautājumus? Tomēr pārāk nedomā par 
jautājumiem, kas radušies, bet turpini mācīties, radušos jautājumus  pierakstot. 

Iedrošinājums
z  Necenties uzreiz iemācīties no galvas Bībeles grāmatu saīsinājumus. Jo 

vairāk lietosi Bībeli, jo ātrāk tos iegaumēsi. 

z  Paralēlās Rakstu vietas ir veidotas, lai tev palīdzētu, nevis lai radītu lieku 
sajukumu. Gan pamazām attīstīsies prasmes tās izmantot. Tas nekas, ja 
arī nespēj uzreiz visu atcerēties, turpini mācīties.  

z  Tiklīdz sāksi izmantot paralēlās vietas, pamanīsi, ka ceļo no vienas 
Bībeles grāmatas uz otru. Izmanto savu piezīmju blociņu, lai atzīmētu 
sava ceļojuma maršrutu un pierakstītu, ko jaunu esi atklājis. Šādos 
ceļojumos tu gūsi ieskatu, kā Jaunā un Vecā Derība savā starpā ir saistītas. 

Vingrinājums
Pamēģināsim. Ņemsim to pašu 1Moz 1:3 ""Lai top gaisma." Un gaisma tapa." Šoreiz 
atver paralēlās Rakstu vietas, kas atrodas lappuses apakšā. Izmantosim pirmās divas: 
2Kor 4:6, 2Pēt 3:5.

1. Uz kuriem nodaļas pantiem attiecas šī atsauces? 

2. Izlasi minēto Rakstu vietu (2Kor 4:6).
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3. Ko pamanīji, kādu papildu informāciju ietver šī Rakstu vieta? 

4. Kas no rakstītā padziļināja tavu izpratni? 

Pieraksti savas atklāsmes un jautājumus. 

Tagad atver otro atsauci (2Pēt 3:5). Uzdod tos pašus jautājumus. 



WWW.FULLVALUE.ORG	 45	 © 2007 FULLVALUE MINISTRIES

Iepazīsim savu Bībeli

3. NODARBĪBA – 3. DAĻA

4. palīglīdzeklis. Konkordance
Konkordance ir alfabētiskā secībā sastādīts Bībeles vārdu rādītājs. Bībeles 
konkordancē minētas Bībeles grāmatas, nodaļas un panti, kuros attiecīgo vārdu var 
atrast. Konkordance var tikt izdota atsevišķā grāmatā, tā var būt arī pielikums, kas 
atrodams Bībeles beigās pirms kartēm. Bībelēm pievienotās konkordances parasti ir 
apjomā nelielas. Katrai izdevniecībai ir tiesības veidot konkordances savu izdevumu 
Bībelēm. Dažas konkordances sastāv no lietvārdiem un darbības vārdiem, dažās ir 
Bībeles vietu un pilsētu nosaukumi, citās atrodami tikai galvenie atslēgas vārdi vai 
arī Bībeles personāžu vārdi. Plašākajās konkordancēs ir viss minētais. Protams, jeb-
kuras Bībeles pielikumā esošās konkordances ir nepilnīgas. Pilnā konkordance ir ļoti 
apjomīga grāmata. Tajā var pat būt uzrādīta jebkura Bībelē minēta vārda atrašanās 
vieta. 

Turpmākajā nodarbības daļā darbosimies ar konkordanci. Konkordance tev palīdzēs 
studijās. Sāksim!

Mācība. Konkordances lietošana
1. Konkordance palīdzēs sameklēt Bībeles pantu, kurā atrodas kāds konkrēts vārds. 
Piemēram, ja vēlies atrast kādu pantu, bet viss, ko tu atceries no šī panta ir vārds 
"gans", atver konkordanci un uzmeklē vārdu "gans". To atrodot, tu ātri sameklēsi 
vajadzīgo pantu. Piemēram, tu vēlies atrast pantu "Tas Kungs ir mans gans", bet 
nezini, kurā vietā tas meklējams. Sameklējot konkordancē vārdu "gans", tu drīz vien 
sapratīsi, ka tie ir 23. psalma 1. panta vārdi. 

Vingrinājums
Izvēlēsimies vārdu "manta". Pieņemsim, tu zini, ka pants skan tā: "Jo kur ir tava 
manta, tur būs arī tava sirds", bet nezini, kurā vietā šo pantu meklēt.  
Izmanto konkordanci un sameklē šī panta "adresi". Kā izdevās? Ja esi uzrakstījis 
Mateja 6:21, tad esi atbildējis pareizi. 

2. Konkordance palīdz arī atrast kādu konkrētu Bībeles notikumu. Pieņemsim, ka esi 
dzirdējis, ka Elija ar ugunīgiem ratiem tika uzņemts debesīs, bet nezini, kurā vietā 
šo stāstu meklēt. Ja skatīsies konkordancē vārdu "Elija", tad īsā laikā varēsi atrast arī 
minēto tekstu. Tas atrodas 2. Ķēniņu grāmatā 2:11–12.
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Vingrinājums
Izvēlēsimies vārdu "Salamans" un meklēsim stāstu, kur Tas Kungs parādījās Salama-
nam sapnī un Salamans lūdza no Dieva gudrību. Kur šis stāsts atrodas? Atradi? Izlasi 
šo notikumu.  

Pārbaudi savu atbildi. Ja esi izlasījis 1Ķēn 3:5–15, tad esi atradis pareizo Bībeles 
vietu.
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3. NODARBĪBA – 4. DAĻA

Mācība. Konkordances lietošana
3. Konkordance palīdz atrast arī pārējās Rakstu vietas, kurās vēl attiecīgais vārds 
atrodams. Tu jau zini, ka vārds "gans" atrodams 23. psalma tekstā. Kurās Rakstu 
vietās vēl minēts vārds "gans"? Konkordancē vari atrast arī pārējās Rakstu vietas. 
Divas no tām ir Jesajas 40:11 un Jāņa 10:11. 

Vingrinājums
Ņemsim vārdu "kājas". Konkordancē ir vārds "kāja", bet zem tā tas ir atrodams 
dažādos locījumos Ps 119:105, Rm 10:15, 1Kor 12:15. u. c. Ja aplūkosi katru 
atsevišķo Rakstu vietu un piezīmju blociņā pierakstīsi, ko katrs pants pauž, tev jau 
radīsies izpratne par šī vārda biblisko lietojumu.  

4. Konkordance palīdz studēt Bībeli. Piemēram, ja esi izvēlējies vārdu "gaisma", 
ņem konkordanci, lai atrastu Rakstu vietas, kas attiecas uz "gaismu". Saraksts ir ļoti 
garš, bet vari ievērot, ka pirmā atsauce uz šo vārdu ir 1Moz 1:3, un tālāk šis vārds 
parādās daudzās Bībeles grāmatās, līdz pat Jāņa atklāsmes grāmatai 21:23. 

Vingrinājums
Tev ir dots vārds "upuris". Pamēģini izpētīt šo vārdu! Cik Bībeles grāmatās tas ir 
minēts? Kura ir pirmā un pēdējā grāmata, kur vārds lasāms?

5. Konkordance palīdzēs tev izprast konkrēta vārda nozīmi. Izvēlēsimies vārdu 
"māceklis". Mēs zinām, ka Jēzum bija mācekļi. Kas īsti ir "māceklis"? Ja es tev lūgtu 
paskaidrot šo vārdu, konkordance tev palīdzētu to izdarīt un piedāvātu garu atsauču 
sarakstu. 

Vingrinājums
Kas ir māceklis? Kuras atsauces ir šim vārdam un kādu izpratni tās sniedz? Savos 
pētījumos izmanto piezīmju grāmatiņu. Tavs uzdevums ir ļaut, lai Svētie Raksti paši 
definē vārdu. Neaizmirsti, ka tavs uzdevums ir ar Rakstu palīdzību noskaidrot, kas 
tad ir māceklis. Ieteikums – izmanto Mt 28:19, Jņ 8:31, Jņ 13:35, Lk 14:26. 

No Mateja 28. nodaļas tu esi mācījies, ka Dievs vēlas, lai ikviens kļūtu par mācekli, 
neraugoties uz nacionālo piederību: "visas tautas". 

No Jāņa 8:31 esi sapratis, ka māceklis tic savam skolotājam un seko Viņa mācībām. 

Un Jāņa 13:35 tekstā esi atradis, ka mācekļiem jāmīl citam citu, jo Skolotājs, tas ir, 
Jēzus, ikvienu ir mīlējis. 
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Vēl Lūkas 14:26 var uzzināt, ka sekotājam neies viss kā pa sviestu, jo māceklībai ir 
sava maksa. 

Lietošana
Tā kā esi sācis studēt Bībeli, tu jau esi māceklis. Kā tu saskati savu māceklību 
iepriekšējo Rakstu vietu sakarā? 

nnnn  Lūgšana nnnnnnnn
Es vēlos būt Jēzus māceklis. Es vēlot sekot Tev, mans Jēzu,  
mācīties no Tevis un mācoties pieaugt mīlestībā uz Tevi.  
Āmen. 
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3. NODARBĪBA – 5. DAĻA

Mācība. Konkordances lietošana
6. Konkordance palīdzēt tev sameklēt  arī paralēlās Rakstu vietas. Tiklīdz tu at-
rodi attiecīgās Rakstu vietas vienu "adresi", tā tu vari sameklēt paralēlās vietas, kas 
ved tālāk. Piemēram, meklējamais vārds ir "Bētleme". Vispirms atrodi šo vārdu 
konkordancē. Pieņemsim, ka tava Bībeles konkordance sniedz tikai vienu atsauci – 
Mt 2:1. Atverot norādīto vietu, tu tur atradīsi nākamo atsauci paralēlajai Rakstu 
vietai. Tātad, ja konkordancē dota tikai viena Rakstu vieta, atverot pie šī panta 
uzrādītās paralēlās Rakstu vietas, tu varēsi nonākt pie citiem Rakstu fragmentiem, 
kuros stāstīts par Betlēmi.

Vingrinājums
Vārds "apgraizīšana". Atrodi šo vārdu konkordancē! Pieņemsim, ka tavā 
konkordancē ir tikai viena atsauce. Tā varētu būt Lk 1:59. Atverot Lūkas evaņģēliju, 
tu atradīsi kādas paralēlās vietas, kuras saistās ar citiem pantiem.  Atvēli laiku šim 
uzdevumam. Izmantojot šīm Rakstu vietām paralēlās vietas, ceļo pa Bībeli un 
neaizmirsti pierakstīt, ko esi uzzinājis par apgraizīšanu. 

Atskats
Tu jau esi iepazinies ar četriem palīglīdzekļiem, kas palīdz ceļojumā pa Bībeli.  
Pieraksti, kas ir šie palīglīdzekļi. 

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

Nākamais uzdevums būs no iepriekšējām lekcijām. Ja nepieciešams, rakstot atbildes, 
izmanto nodarbību lapas un savus pierakstus. 

Kā tu skaidrotu terminus: 

Vecā Derība

____________________________________________________________________

Jaunā Derība

____________________________________________________________________

nodaļa

____________________________________________________________________

pants

____________________________________________________________________
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Rakstu vietas fragments vai atsauce

____________________________________________________________________

Pentateuhs

____________________________________________________________________

evaņģēlijs

____________________________________________________________________

līdzības

____________________________________________________________________

epistulas vai vēstules

____________________________________________________________________

Pārdomā, ko tu līdz šim esi ieguvis no mācīšanās:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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4. NODARBĪBA – 1.DAĻA

Ievads
Kā labāk izraudzīties kādu Bībeles tekstu, lai no tā mācītos? Kā izlasītie vārdi var 
runāt tieši uz mani tieši manā situācijā?

Šajā nodarbībā mēs aplūkosim vēl kādus palīglīdzekļus, ar kuru palīdzību varēsim 
tekstā atrast sev svarīgo.  

Mācība
Parasti, ar kādu iepazīstoties, mēs uzdodam jautājumus. Ar jautājumiem mēs attīstām 
attiecības ar jauniegūtajiem paziņām. Mēs gan jautājam, gan uzklausām to, ko viņi 
mums vēlas pastāstīt par sevi. Tā pamazām mēs viņus iepazīstam. 

Attiecību veidošana  ar Dievu notiek līdzīgi. Dievu varam sākt izprast, lasot un 
studējot Viņa Vārdu. Dievs pats mūs iedrošina uzdot jautājumus. Atbildes varam 
meklēt Bībelē. Tur mēs varam izlasīt, kas Dievs ir un cik ļoti Viņš mūs mīl.  
Pamazām mēs Viņu iepazīstam un saredzam, ka Viņš ar mums vēlas nodibināt 
nozīmīgas attiecības.  Viņš vēlas mums palīdzēt, vadīt mūs, palīdzēt  pieņemt  
pareizos lēmumus, kas nāktu par labu mums un citiem. Paņem savu piezīmju blociņu 
un pieraksti savus jautājumus, ja tev tādi radušies. Lai tev veicas!

5. palīglīdzeklis. Jautājumi
Jautā! Apskatot kādu Bībeles tekstu, vispirms izvērtē, vai tur ir aprakstīta situācija 
vai notikums vai arī sniegta kāda mācība. Mācības vai pamācības vari izlasīt, 
piemēram, Salamana pamācībās vai kādā no Jaunās Derības vēstulēm. 

Šīsdienas nodarbībā palūkosimies uz jautājumiem, kuri var rasties par tekstu, 
kurā aprakstīta kāda situācija vai notikums. Nākamajā nodarbībā centrēsimies uz 
jautājumiem par mācībām. 

Sekojošie jautājumi tev palīdzēs izprast tekstu un iedrošinās arī pašam uzdot 
jautājumus un rast atbildes. 

Tātad, ja Bībeles tekstā, ko lasi, ir kāda situācija vai notikums, jautājumi var būt šādi: 

1. Kas ir stāstītājs, un kādēļ viņš šo notikumu stāsta? 

2. Kuras personas notikumā darbojas?

3. Kāda ir apkārtējā situācija?

4. Kā tev liekas, kas ir galvenā vēsts, ko stāstītājs vēlas pateikt? 
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5. Kurš no stāsta personāžiem varētu būt tu? 

6. Kāds ir stāsta "noslēpums"?

7. Ko stāsts tev atklāj par Dievu un ko par cilvēkiem?

8. Kas stāstā tev nav saprotams? 

9. Kāda ir stāsta dalībnieku reakcija? 

10.  Ko caur stāstu Dievs ir gribējis pateikt tieši tev? 

Vingrinājums
Tagad pamēģini pats!

Atšķir stāstu, kas atrodas Lūkas 13:10–17. Ņem palīgā iepriekš minētos jautājumus 
un sāc darbu ar tekstu. Piezīmju grāmatiņā pieraksti jautājumus un savas atbildes. Ja 
arī kādu atbildi nezini, neapstājies, bet ķeries pie nākamā jautājuma. 

Lietošana
Pēc darba ar stāstu Lk 13:10–17 uzraksti, kas tev palīdzēja atbildēt uz jautājumu: 
"Kā šis stāsts varētu attiekties uz mani un manu dzīvi?" Raksti jautājuma veidā. 
Piemēram, "Kādā ziņā es esmu līdzīgs šai salīkušajai sievietei?"

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

nnnn  Lūgšana nnnnnnnn
Kungs, es jūtos kā salīcis zem grēka un vainas varas. Es pats nespēju piecelties.  
Es dzirdu, ka Tu saki man – "topi brīvs". Un es topu brīvs no savas pagātnes nastas. 
Tagad es varu izslējies brīvi dzīvot, pateikties Tev, mans ārst.  
Āmen.
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4. NODARBĪBA – 2. DAĻA

Mācība
Ar piekto palīglīdzekli – jautājumu uzdošanu – mēs iepazināmies iepriekšējā 
nodarbībā. Apskatījām arī jautājumus, kurus var uzdot, aplūkojot kādu Bībelē 
aprakstītu notikumu vai situāciju. Tagad pakavēsimies pie jautājumiem, kurus varam 
uzdot, pētot Jēzus mācības vai kādu no Jaunās Derības vēstulēm. Pirms jautājumu 
uzdošanas pārliecinies, vai Rakstu vieta, ko aplūko, ir notikums, situācija vai arī 
mācība. 

Ja teksts, ko apskatāt, ir mācība, jautājumi varētu būt:

Ko uzrakstītie vārdi māca? 

1. Kurš ir teksta atslēgas vārds vai galvenā frāze?

2. Kā teksts varētu skanēt mūsdienu valodā?

3. Ko no teksta varu mācīties par savām attiecībām ar Dievu?

4. Uz ko Rakstu vieta izaicina mani?

5. Ko teksts atklāj par Dieva dabu?

6. Kas man ir neskaidrs, ko es vēlos pajautāt?

7. Ko Dievs vēlas šajā tekstā man pateikt?

8. Kā es reaģēšu uz šo patiesību? 

Vingrinājums
Laiks sākt darbu pie teksta! 

Atver tekstu, kas uzrakstīts Mateja 7:24–29. Šī ir Jēzus mācība, daļa no tā sauktās 
Kalna runas. Domājot par tekstu, izmanto iepriekš minētos jautājumus. Piezīmju 
blociņā pieraksti jautājumus un tad savas atbildes uz tiem. Ja nevari atbildēt, droši 
pārej pie nākamā jautājuma.

Lietošana
Iepriekšējā nodarbībā, atbildot uz jautājumu par to, kā vari izmantot Mateja 7:24–29 
tekstu savā dzīvē, tu rakstīji, kas tev palīdzēja atbildēt uz šo jautājumu. Tagad dari 
līdzīgi. Uzraksti divus teikumus jautājuma formā, piemēram, "Vai savu dzīvi esmu 
cēlis uz smiltīm vai uz klints?"

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



WWW.FULLVALUE.ORG  54  © 2007 FULLVALUE MINISTRIES

Iepazīsim savu Bībeli

____________________________________________________________________

nnnn  Lūgšana nnnnnnnn
Kungs Jēzu, savu dzīvi es vēlos celt uz klints.  
Tu esi šī Klints, Tu esi tas, kas manā dzīvē dod spēku.  
Tu esi tas, kas palīdzi man pastāvēt grūtību laikā, kad ir vētra un negaisi,  
kuri draud mani iznīcināt.  
Paldies Tev, ka Tu esi mana Klints.  
Āmen. 
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4. NODARBĪBA – 3. DAĻA

Mācība
5. palīglīdzeklis: Atslēgas vārdi 

Šodien mācīsimies Bībeles tekstā saskatīt atslēgas vārdus vai teksta galvenās 
frāzes. Izlasi tekstu un pavēro, kuri vārdi atkārtojas. Kuri varētu būt tie vārdi, kurus 
rakstītājs vai runātājs vēlas uzsvērt?

Vingrinājums
Tabulā doti atslēgas vārdu piemēri. Vārdu atkārtošanās palīdz uzsvērt to 
nozīmīgumu. 

Rakstu vieta Atslēgas vārds Nozīmīgums

2Kor 1:3–7

1Jņ 4:7–12

Jņ 4:3–14

Kā izdevās? Vai esi ierakstījis atslēgas vārdus "ieprieca", "mīlestība" un "ūdens"? 
Ikviens no šiem vārdiem tekstā ticis lietots, lai uzsvērtu kādu domu. Pirmais ir 
apustuļa Pāvila rakstītais teksts. Apustulis vēlas, lai Korintas kristieši saprastu, ka pa-
tiesa ieprieca nāk vienīgi no Dieva. Savukārt Jānis vēstulē vēlas, lai lasītāji uzzinātu, 
ka mīlestība, ko jūtam cits pret citu, nāk no tās mīlestības, ar kādu Viņš vispirms mūs 
mīlējis. Un Jāņa evaņģēlijā Jēzus sievietei saka, Viņš ir dzīvais ūdens, un, ja Viņš 
dzīvo mūsos, Viņš mums sniedz mūžīgās dzīvības ūdeni. 
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7. palīglīdzeklis: Apkārtējā situācija
Stāstījuma aprakstītās vides un apstākļu izpētīšana var palīdzēt Rakstu vietas 
izprašanā. Par piemēru izmantosim Jēzus un Nikodēma sarunu. Šī saruna notika 
naktī. Kādēļ gan Nikodēms Jņ 3:1–2 pie Jēzus nāca naktī, nevis dienas laikā? Te nu 
rodas vairāki jautājumi. Piemēram, vai tas varētu būt, ka Nikodēms nevēlējās, lai 
kāds redz viņu kopā ar Jēzu? Ja tā, tad kādēļ gan viņš nevēlējās? Un kādēļ tad vispār 
Nikodēms riskēja un nāca pie Jēzus? Kas viņam šajā sarunā bija tik svarīgs?

Vingrinājums
Aplūkosim nākamās Rakstu vietas. Tajās minēta atšķirīga vide, kurā notiek darbība. 
Ieraksti tabulas ailē, kāda ir šī vide un apstākļi. Vai tev rodas kādi jautājumi?

Rakstu vieta Vide, apstākļi Jautājumi
Mt 4:1

Mk 1:35-37

Jņ 20:19-20

Šīs ir Rakstu vietas, kuras parāda Jēzu tuksnesī, vientuļā vietā un aiz aizslēgtām 
durvīm, telpā, kurā slēpās Viņa mācekļi. Kādēļ Jēzus tur atradās? Matejs raksta, ka 
Jēzus tika aizvests tuksnesī, lai tur tiktu kārdināts. Marks stāsta, ka Jēzus pats devās 
uz kādu vientulīgu vietu, lai tur lūgtu Dievu. Jānis vēstī, ka Jēzus stājās mācekļu vidū 
istabā aiz slēgtām durvīm un pirmais, ko Viņš tiem sacīja, bija: "Miers ar jums." Vai 
tu esi kādreiz juties kā tuksnesī, kā kārdināšanas vietā? Jēzus arī tur var būt kopā ar 
tevi. Vai esi kādreiz juties pamests un vientuļš? Jēzus arī vientulībā var būt ar tevi. 
Vai esi kādreiz juties kā "ieslēgts" vai noslēpies? Varbūt šādos brīžos esi izjutis, ka 
Jēzus nāk pie tevis un ienes mieru un mierinājumu tavā dzīvē? Mums visiem dzīvē 
rodas dažādi apstākļi, kādos Dievs mūs atrod un ir kopā ar mums.

nnnn  Lūgšana nnnnnnnn
Jēzu, Tu esi nācis pie manis dažādās situācijās un apstākļos. Tu esi nācis,  
lai būtu klātesošs manā ikdienas dzīvē. Paldies, ka esi un paliec ar mani, un stiprini 
mani manās bailēs un pārbaudījumos. Tu esi mans Miers. Āmen. 
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4. NODARBĪBA – 4. DAĻA

Atkārtojums
Sākot ar 1. nodarbību, esam apguvuši septiņus dažādus palīglīdzekļus, kas ir noderīgi 
ceļojumā pa Bībeli. Daži no tiem ir vieglāk lietojami, citi – grūtāk un prasa lielāku 
pieredzi. Nu tie visi ir tavā rīcībā un var palīdzēt izprast to, ko Dievs sacījis. Viņš 
vēlas, lai tu zinātu, cik ļoti Viņš caur Jēzu tevi mīl.  

Vingrinājums
Atkārtosim! Kuri ir šie palīglīdzekļi? 

_______________________________________________________ (1. nodarbība)

_______________________________________________________ (2. nodarbība)

_______________________________________________________ (3. nodarbība)

_______________________________________________________ (3. nodarbība)

_______________________________________________________ (4. nodarbība)

_______________________________________________________ (4. nodarbība)

_______________________________________________________ (4. nodarbība)

Mācība
Bībeles studēšana prasa zināmu disciplīnu. Dieva Vārda studēšana savā ziņā ir 
vingrināšanās. Sportistam, gatavojoties sacensībām, jāpilda dažādi vingrinājumi. Jo 
atlēts būs disciplinētāks, vairāk vingrināsies, jo drīzāk viņš iegūs cerēto godalgu un 
varbūt pat galveno balvu. 

Šajā lekcijā tu iepazīsies ar kādu vingrinājumu. Tas būs zināmā mērā izaicinājums 
tev. Šis vingrinājums ir iegaumēšana. Bībeles pantu, pat nodaļu iegaumēšana ieraksta 
Dieva Vārdu mūsu sirdī un dod mums vielu pārdomām. Dievs vēlas, lai Viņa Vārds 
dzīvotu mūsos. Lai tā būtu, mums Vārds jāiemācās. Mums nepieciešamas zināšanas. 
Vārdi jāiepazīst, jāiepazīst Bībele. Arī nodarbībās mēs mācāmies Dieva Vārdu. 
Iegaumēšana ir vēl viens solis uz priekšu. 
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Vingrinājums
Izlasi norādītos pantus un atzīmē, ko tie saka par Dieva Vārdu mūsu sirdī.

Rakstu vieta Pārfrāzē pantus ar saviem vārdiem

Ps 1:1–2

5.Moz 6:6–9

Ps 119:11

Sak. 6:23

Flp 4:8,9

Kol 3:1–2

Ebr 4:12

Mācība 
Ko no šiem pantiem mēs mācāmies? 

z Dievs vēlas, lai Viņa vārdi mājotu mūsu sirdī un prātā. Mēs tiekam 
aicināti pārdomāt tos dienu un nakti.

z Mēs mācāmies, ka Viņa Vārdi ir kā līdzeklis, lai mācītu mūsu bērniem 
pazīt un godāt Viņu un Viņa Vārdu. 

z Ps 119 atgādina mums, ja Viņa Vārdi paslēpti mūsu sirdī, tad esam 
pasargāti no grēkošanas pret Dievu. 

z Teksts no Salamana pamācībām no jauna atgādina, ka Viņa mācības, 
pavēles ir "dzīvības ceļš". 

z Panti no Vēstules filipiešiem mums ieteic domāt par to, kas ir labs un 
taisnīgs, lai Dieva miers caur to varētu ienākt mūsu dzīvē. 

z Pāvils Vēstulē kolosiešiem saka, lai domājam par to, kas augšā, nevis par 
zemes lietām. 

z Vēstulē ebrejiem tās autors vēlas, lai mēs saprastu, ka Viņa Vārds darbo-
jas mūsos un ietekmē mūsu domas, izturēšanos un mūsu sirdi.

Bībele iedrošina mūs paturēt Dieva Vārdu mūsu sirdī un uz mūsu lūpām. Turpmāk 
sniegti daži ieteikumi, kas palīdzēs Rakstu vietu iegaumēšanai. Viena vai divu pantu 
iemācīšanās nedēļā ar laiku mūsu sirdī veidos veselu gudrības bibliotēku, un šī 
gudrība būs pieejama katru brīdi. Vai esi tam gatavs? Sāksim veidot savu atmiņas 
bibliotēku!
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Mācība
Daži ieteikumi

z  Atrodi Rakstu vietu, ko vēlies iegaumēt.

z  Uzraksti to uz  kartotēkas kartītes.

z  Priecājies par svētību, ko dod Bībeles pantu iegaumēšana.  

z  Atrodi iespēju šajā nodarbē dalīties ar kādu citu.

z  Dažos pantos ir ļoti tēlaina valoda. Izmanto to iegaumēšanai. Piemēram, 
mācoties Ps 119:105, iedomājies lukturi, kā tas izgaismo tumsu.

z  Pārdomas. Pieraksti uz kartītes to, kas nāk prātā, domājot par attiecīgo 
pantu. Jautājumu, atskārsmi vai ideju, kā šie vārdi var tikt izmantoti  
ikdienas dzīvē. 

 Piemērs 

Ps 142:8
"Atsvabini manu dvēseli no cietuma, lai es teicu Tavu Vārdu!"

Pārdomas
 Kungs vēlas, lai esmu brīvs, lai nekas nevelk mani atpakaļ.
 Brīvs, lai slavētu Viņu. 
 Ko nozīmē "slavēt" Viņu? Kā? 

Vingrinājums
z  Iegaumē Ps 119:105! Mācoties ņem vērā iepriekš dotos norādījumus. 

z  Vēl kāds interesants izaicinājums iegaumēšanai varētu būt visu sešdesmit 
sešu Bībeles grāmatu nosaukumu iemācīšanās. Būs diezgan, ja iegaumēsi 
vienpadsmit grāmatu nosaukumus dienā. Tad jau sešu dienu laikā zināsi 
no galvas visu Bībeles grāmatu nosaukumus. Vēl kāds variants būtu 
dienā iemācīties no galvas sešu grāmatu nosaukumus. Tādā gadījumā 
visas Bībeles grāmatas mācēsi nosaukt vienpadsmit dienās. Tu vari to 
izdarīt! 

z  Ieteikums. Mācoties Bībeles grāmatu nosaukumus izmanto, sešdesmit 
sešas kartītes. Vienā kartītes pusē uzraksti attiecīgās grāmatas nosauku-
mu, otrā pusē – grāmatas kārtas numuru Bībelē. Tad atbrīvo galda virsmu 
un mēģini salikt kartītes ar grāmatu nosaukumiem tādā secībā, kādā tās ir 
tavā Bībelē. 
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4. NODARBĪBA – 5. DAĻA

Mācība
Mēs esam jau runājuši par Dieva vārda mācīšanos un iegaumēšanu. Tās ir divas 
svarīgas disciplīnas. Šajā nodarbībā iepazīsimies ar trešo. Tā ir lūgšana. Arī piektajā 
nodarbībā mēs runāsim par lūgšanu, lai varētu to novērtēt un iegūtu dziļāku izpratni 
par šo dāvanu, ko Dievs mums ir devis. Līdz ar pieaugšanu lūgšanā mēs arī iegūstam 
tuvākas attiecības ar pašu Dievu. Dievs komunicē  ar mums caur savu Vārdu – 
Bībeli. Lūgšana ir veids, kā savukārt mēs varam sarunāties ar Dievu. 

Definīcija. Lūgšanas ir pielūgsmes veids, kādā mēs komunicējam ar Dievu. 

Piebilde. Par lūgšanām sarakstīts milzum daudz grāmatu un brošūru. Šis temats ir 
neizsmeļams. 

1. Dievs pats aicina mūs lūgt. Viņš aicina lūgšanās ienākt Savā klātbūtnē. Uzrakstiet 
tekstu no Ps 50:15!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

2. Dievs apsola uzklausīt mūsu lūgšanas. Ieraksti 1Jņ 5:14 pantu! 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Viņš dzird, ko mēs lūdzam, un ir apsolījis atbildēt. Ieraksti Jņ 5:15 pantu!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Dievs pats ienāk pie mums aiz slēgtām durvīm, lai būtu kopā ar mums un lai 
uzklausītu mūsu lūgšanas. 1Jņ 1:5

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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nnnn  Lūgšana nnnnnnnn
Paldies Tev, ka aicināji mani sarunāties ar Tevi. Paldies, ka esi apsolījis uzklausīt 
manas sirdsdomas un vēlēšanās. Paldies, ka esi apsolījis uzklausīt manus saucienus 
uz Tevi tad, kad jūtos nespēcīgs un vientuļš. Pateicos Tev, ka Tu zini visu,  
kas slēpjas manā sirdī. Paldies, ka mīli mani tādu, kāds esmu.  
Āmen. 
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5. NODARBĪBA – 1. DAĻA

Mācība
Lūgšanas. Iesim tālāk

Katrās attiecībās ir ļoti svarīgi ievērot līdzsvaru starp runāšanu un klausīšanos. 
Līdzsvara ievērošana ieved arvien dziļākos drošības, pieņemšanas un sapratnes 
līmeņos. Kad sarunājamies, mēs bieži iegūstam dziļāku izpratni paši par sevi un  
citiem. Rodas atklāsmes brīži: "Ā, sapratu!" "Iepriekš to pat nebiju iedomājies!"  
Tas var notikt arī lūgšanā. Līdzko sākam izteikt vārdos to, kas notiek mūsu sirdī,  
Dievs caur sava Vārda patiesībām un caur Svētā Gara darbošanos dod mums 
atskārsmi, gudrību un izpratni, lai mēs kā Viņa bērni spētu dzīvot pārpārēm piepildītu 
dzīvi. 

Lūgšanas ir ļoti nozīmīga dievbijīgas dzīves sastāvdaļa. Dievs uz mums runā caur 
Savu Vārdu, un mēs klausāmies. Tad nāk laiks, kad mēs runājam un Dievs klausās. 
Lūgšana nav viegls uzdevums. Ir tik viegli pateikt Dievam: "Sveiks!" un  
"Līdz nākamai reizei!" Taču Dievs vēlas ar mums būt ciešākā sadraudzībā un grib,  
lai mēs vairāk komunicētu ar Viņu, jo Viņš ir mūsu debesu Tēvs. 

Ja lūgšana tev ir kas jauns, būtu noderīgi iegaumēt lūgšanas daļas un izmantot tās,  
lai pieaugtu lūgšanā un savās attiecībās ar Dievu. 

1. Pielūgšana
Definīcija. Tā ir Dieva pagodināšana par to, ka Viņš ir, godināšana ar savu dzīvi, 
rīcību, attieksmi, vārdiem.

Piebilde. Daži no pielūgsmes vārdiem – slava, gods, slavēju, pielūdzu, cildinu.

2. Grēku nožēla
Definīcija. Grēku nožēla ir sava stāvokļa atzīšana Dieva priekšā, nemēģinot apslēpt 
grēkus, kas darīti pret Dievu un cilvēkiem.

Piebilde. Daži grēksūdzes vārdi – atzīstu, nožēloju, sūdzu.

3. Pateicība 
Definīcija. Pateicība ir pateikšanās Dievam par Viņa žēlastības bagātību mūsu dzīvē. 

Piebilde. Pateicības vārdi – pateicos, paldies.
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4. Aizlūgšanas
Definīcija. Lūgumi ir nākšana Dieva priekšā ar rūpēm, kas atrodas mūsu sirdī. 
Lielāko tiesu šīs rūpes tiek izteiktas , lūdzot Dievu ņemt vērā kādu vajadzību vai 
apstākļus. Lūgt var par savām un citu vajadzībām.

Piebilde. Daži lūgumu vārdi – lūdzu, uzklausi, palīdzi, svētī, dziedini.

Šī principa izmantošana lūgšanā palīdzēs uzturēt tavu lūgšanu dzīvi veselīgu un 
līdzsvarā. Tādu, kurā tiek gan lūgts, gan izteikta pateicība Dievam. Lūgšanās mēs 
Dievam stāstam par savām personīgajām vajadzībām un arī aizlūdzam par citu 
vajadzībām. Lasot Dieva Vārdu, mēs labāk varam saprast, par ko lūgt.  

Nākamajā nodarbībā runāsim par lūgšanas daļu – pielūgšanu. Tiks doti Bībeles teksti, 
kas palīdzēs izprast lūgšanu. Šie teksti ir tikai iesākums, lai ievadītu tevi lūgšanu 
ceļā. Lieto savu piezīmju blociņu, lai pierakstītu lūgumus, kas nāk prātā. Katra no  
5. nodarbības daļām ir veltīta vienam no lūgšanas elementiem. Ja nepieciešams, 
jebkurā brīdī vari ieskatīties nodarbībās, lai atcerētos definīcijas un to nozīmi. 
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5. NODARBĪBA – 2. DAĻA

Mācība. Lūgšanas
1. Pielūgšana

Vienkārši slavējiet un pateicieties Dievam par to, ka Viņš ir. Turpinot studijas, 
pieaugs arī Tava izpratne par Viņu. Tagad nedaudz apstājies un atceries, ko kādā no 
Bībeles pantiem esam mācījušies par Dievu. 

Vingrinājums
Kungs, es slavēju Tevi un Tev pateicos. Paldies, ka Tu esi Gaismas Dievs, kas manā 
dzīvē kliedē tumsu un ienes izpratnes gaismu. 

Tālāk pabeidz sekojošās lūgšanu frāzes: 

z Pateicos, ka Tu esi 

____________________________________________________________ 1Jņ 4:16

z Pateicos, ka Tu esi 

__________________________________________________________  1Moz 17:1

z  Pateicos, ka Tu 

____________________________________________________________  Jņ 21:17

Kuras lūgšanu frāzes tu vēlētos pievienot?

z  __________________________________________________________

z  __________________________________________________________

z  __________________________________________________________
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5. NODARBĪBA – 3. DAĻA

Mācība. Lūgšanas
2. Grēku nožēla 

Dievs zina mūsu dzīvē visas tās lietas, kas mūs no Viņa šķir. Viņš vēlas, lai mēs ļautu 
Viņam darīt mūs brīvus no vainas, un vēlas sniegt tev tādu dzīvi, lai tu varētu brīvi 
un atklāti dzīvot Viņa priekšā. 

Vingrinājums
Kungs, es  pārāk labi sevi pazīstu. Zinu, ka esmu grēcinieks. Atzīstos, ka neesmu 
vienmēr pret citiem izturējies ar mīlestību.  

Tālāk papildini lūgšanu teikumus!

z Kungs, es atzīstu 

___________________________________________________________  Rm 12:3

z Kungs, es atzīstu 

___________________________________________________________  Rm 12:16

z Kungs, es atzīstu 

____________________________________________________________ Rm 12:17

Vai vēlies vēl ko piebilst? 

z  __________________________________________________________

z  __________________________________________________________

z  __________________________________________________________
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5. NODARBĪBA – 4. DAĻA

Mācība. Lūgšanas
3. Pateicība 

Mēs visi esam rakstījuši pateicības vēstules. Paldies ir vārds, kuru ikviens vēlas 
dzirdēt. Sakot paldies, mēs parādām, ka novērtējam otru par to, ka viņš ir, un par to, 
ko viņš ir paveicis. Tu saki paldies cilvēkiem, ja tie ir pieskārušies tavai dzīvei kādā 
nozīmīgā veidā. Varbūt bijis tā, ka kāds ir teicis paldies mums par to, ko mēs pat 
neatminamies. Tāpat ir arī ar Dievu. Ir labi pateikties Dievam par to, kāds Viņš ir, un 
par to, ko Viņš ir darījis. Par tām daudzajām reizēm, kad Viņš pieskāries mūsu dzīvei 
caur cilvēkiem un apstākļiem. Arī Viņš vēlas sagaidīt no mums pateicības vārdus. 
Mēs saviem bērniem mācām sacīt paldies, arī mums tas jāmācās attiecībās ar Dievu. 
Kad sakām paldies, pieminam to, ko Viņš ir darījis mūsu dēļ. Pasaki Dievam paldies. 
Tas nav grūti. 

Vingrinājums
Kungs, es nāku Tavā priekšā ar pateicību. 

Papildini:

z Kungs, es pateicos 

___________________________________________________________  1Tes 5:18

z Kungs, es pateicos, ka 

___________________________________________________________  Ps 103:3

z Kungs, es pateicos

___________________________________________________________  Ef 2:8,9

Par ko tu vēl vēlētos pateikties?

z  __________________________________________________________

z  __________________________________________________________

z  __________________________________________________________
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5. NODARBĪBA – 5. DAĻA

Mācība. Lūgšana
4. Aizlūgšanas

Lūgumu izteikšana Dievam nenozīmē, ka mēs darām Viņam zināmu to,  
ko Viņš nezina. Viņš zina visas lietas (Jņ 21:17). Lūgšana mums pašiem nāk par labu.  
Dievs pats vēlas, lai mēs nāktu pie Viņa un sacītu Viņam it visu, kas slēpjas mūsu 
sirdīs (Ps 55:23). Nāc pie Dieva kā bērns pie Tēva, runā ar Viņu atklāti, Viņš ļoti 
vēlas tevi uzklausīt, un Viņš spēj atrisināt visas dzīves situācijas.

Vingrinājums

Pabeidz lūgšanu teikumus!

Kungs, es vēlos ________________________________________________

Kungs, es vēlos ________________________________________________

Kungs, es vēlos ________________________________________________

Ja ir vēl kas, ko tu vēlētos sacīt Dievam, uzraksti to.

z  __________________________________________________________

z  __________________________________________________________

z  __________________________________________________________

Dievs nevēlas, lai lūgšana būtu grūts vai biedējošs pienākums. Tieši pretēji, lūgšanai 
jābūt privilēģijai. Tas ir laiks, kad Dievs aicina nākt mūs Viņa priekšā tādus, kādi 
esam. Viņš ir priecīgs, ka mēs nākam runāt ar Viņu (Ps 50:15). Lai tev ir prieks 
pieaugt attiecībās ar Dievu!
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6. NODARBĪBA – 1. DAĻA

Mācība.  Iedziļināšanās tēmā "Lūgšanas"
Mēs īpaši daudz laika esam veltījuši  lūgšanai. Dažreiz mēs vilcināmies lūgt, jo 
jūtamies necienīgi, lai lūgtu. Citreiz mēs nezinām, ko sacīt un kā sacīt, jo esam mācīti, 
ka Dievs jālūdz kā īpaši. Dažkārt nespējam lūgt, jo esam dzirdējuši, kā citi lūdz – 
baznīcā, televīzijā, kādā pasākumā. Mēs, neprotot tā izteikties kā dzirdētajās lūgšanās, 
baidāmies no citu vērtējuma. Paturi prātā, ka lūgšana bagātina tavas personīgās 
attiecības ar Dievu. Mūsu lūgšanu laiks ir laiks, kad drīkstam justies īsti un patiesi 
Dieva priekšā. Lūgšana ir tā, kas ļauj mums tuvoties Dievam un ieiet Viņa klātnībā.

 Apustulis Pāvils savās vēstulēs ir pierakstījis arī dažas savas lūgšanas. Tās mēs 
varam izmanot kā lūgšanu paraugus, lūdzot par sevi un citiem. Izlasi šīs lūgšanas, 
kurās Pāvils lūdzas par draudzēm un atsevišķiem cilvēkiem. Tad izlasi lūgšanas vēl 
vienu reizi un apsver, kā šo lūgšanu tekstus tu vari piemērot savām vajadzībām. Iz-
manto šos tekstus, lai aizlūgtu par citiem!

Vingrinājums

Rakstu vieta Pāvils lūdz... Tava lūgšana  
par sevi

Tava lūgšana  
par citiem

Flp 1:9–11
par draudzi Filipos Lai mana mīlestība 

pieaug bagātīgi atziņā 
un izjūtā.

Lai manu bērnu, 
dzīvesbiedra, drauga 
(vārds) mīlestība pieaug-
tu atziņā un izjūtā.

Kol 1:9

1Tes 1:2–3

2Tim. 1:3–4

Ef 6:19
lai efezieši 
aizlūgtu par viņu.

Lūdzu, lai tad, kad 
runāju, es bez bailēm 
pasludinātu Jēzu.

Lai mans mācītājs, 
brālis, priekšnieks 
bezbailīgi varētu sludināt 
Jēzu.

Turpinot mācīties, pavēro, kā Bībeles panti var tikt izlietoti, lai bagātinātu tavu 
lūgšanu dzīvi. Arī tava piezīmju grāmatiņa var būt palīglīdzeklis, lai pierakstītu  
Rakstu vietas un ļautu tev atkal un atkal atgriezties pie šiem pantiem.
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6. NODARBĪBA – 2. DAĻA

Mācība. Lūgšanas
Ievada nobeigumā par lūgšanā, aplūkosim dažas Bībelē ievietotās lūgšanas.  
Paņem pildspalvu un atzīmē Bībeles tekstā tev nozīmīgus vārdus un frāzes.  
Neuztraucies, ja nesaproti pilnīgi visu, kas sacīts minētajā lūgšanā.

Sekojošais vingrinājums ir iespēja saskatīt Bībelē citu cilvēku lūgšanas un mācīties, 
cik dažādi iespējams lūgt. 

Vingrinājums: 

Rakstu vieta Kurš lūdz? 
Kas notiek?

Tev nozīmīgs vārds,  
frāze vai pants

2Sam 22:2–51

1Ķēn 8:22–53

1Moz 18:22–33

Jņ 2:3

Mt 26:39

Lk 23:42
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6. NODARBĪBA – 3. DAĻA

Mācība
Patīkami pamanīt Bībelē kaut ko jau iepriekš dzirdētu vai lasītu. Daži panti vai stāsti, 
ko izlasi, tev jau varētu būt pazīstami. Piemēram, par iziešanu no Ēģiptes un Mozum 
dotajiem desmit baušļiem, iespējams, esi jau dzirdējis. Skatoties Holivudas filmas, 
varbūt esi ievērojis, ka bēru skatos bieži tiek lasīts teksts no 23. psalma. Lielākā daļa 
no mums ir dzirdējuši Kristus dzimšanas stāstu.

Vingrinājums
Nākamais uzdevums dos tev iespēju sameklēt un pašam izlasīt dažus no šiem, 
iespējams, dzirdētiem stāstiem vai pantiem. Varbūt vēlies savā Bībelē šīs vietas 
atzīmēt, lai arī vēlāk tās varētu atrast? Vari atzīmēt savā bloknotā, ko jaunu un intere-
santu esi atradis, kā arī jautājumus, kas tev radušies. Ja tev ir kāds jautājums, kas līdz 
šim palicis bez atbildes, atstāj to uz vēlāku laiku. Iezīmē šo jautājumu ar marķieri, lai 
vēlāk to varētu atrast. Vai esi kādreiz dzirdējis šo notikumu? 

Temats Rakstu vieta Piezīmes
Desmit baušļi 2Moz 20:1–7

5Moz 5:1–22
a)

b)

Lūgšana "Mūsu Tēvs" Mt 6:5–15
Lk 11:1–4

a)

b)

23. psalms Ps 23 a)

b)

"Svētīgi tie…" (svētības) Mt 5:3–12 a)

b)

Mīlestības himna 1Kor 13:4–13 a)

b)
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6. NODARBĪBA – 4. DAĻA
Vingrinājums

Vēl kādi, iespējams, zināmi stāsti vai notikumi. 

Temats Rakstu vieta Piezīmes
Jņ 3:16,17 Jņ 3:16,17 a)

b)

Jēzus pirmais 
brīnums

Jņ 2:1–11 a)

b)

Daniēls lauvu bedrē Dan 6:1–28 a)

b)
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6. NODARBĪBA – 5. DAĻA
Vingrinājums

Vēl kādi pazīstami stāsti.

Temats Rakstu vieta Piezīmes
Jēzus dzimšana Lk 2:1–20 a)

b)

Sūtīšana misijā Mt 28:16–20 a)

b)

Uzdevums
Ja tev ir vēl kāds pazīstams Bībeles stāsts, notikums, zināmi panti, vari tos pierakstīt. 
Lai sameklētu, kur šie teksti Bībelē atrodami, izmanto konkordanci. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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ATSKATS

Šis nav tests. Dažkārt ir derīgi atkārtot jau mācīto. Atkārtojot pārliecināmies par 
savām zināšanām. Tu nu esi nonācis līdz noslēgumam Bībeles ceļveža studijās.  
Beidzot tās, vēlreiz atskatīsimies uz to, ko esam mācījušies. 

 z Bībeles izcelsme, sarakstīšanas mērķis, teksta autori.

 z Galvenās valodas, kurās sarakstīta Bībele.

 z Grāmatu iedalījums – Vecā un Jaunā Derība.

 z Bībeles grāmatu grupēšana.

 z Dažādu rakstības stilu pazīšana.

 z Pazīstamu tekstu, pantu, stāstu sameklēšana Bībelē.

 z Palīglīdzekļu izmantošana.

 z Paralēlo vietu un konkordances izmantošana ceļojumā pa Bībeli. 

 z Pantu iegaumēšana.

 z Pieaugšana lūgšanās.

 z Laika iedalīšana Bībeles studijām.

 z Sadraudzības attīstīšana ar citiem studentiem. 

 z Garīga pieaugšana kopīgās studijās.

Ja rūpīgi un centīgi strādāji, tad:

1) tev ir palielinājies zināšanu apjoms par Bībeli, 

2) tu arvien efektīvāk proti izmantot palīglīdzekļus,

3) tev ir izstrādājies savs personisks studiju grafiks, 

4) tev ir izveidojušās draudzīgas attiecības ar citiem studentiem.

Tu tagad daudz labāk pratīsi orientēties Bībelē un saprast to.  
Apsveicam ar mācību beigšanu!        


