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Īss Bībeles apskats 
 
Šis kurss sniedz vispārējo iepazīstināšanu ar visu Bībeli. Viena no galvenajām idejām, ko 

mēs jums gribam pasniegt ar šī kursa palīdzību, ir tā, ka Bībele ir īpaša grāmata – Dieva 
grāmata. Jūs varat tai uzticēties. Tā ir patiesa. Tās vēsts nemainās.             

 

1 
2 
3 
4 
5 

1.nodaļa Vispārējā informācija par Bībeli 
Šī daļa ietver sekojošu informāciju – grāmatu skaits, rakstītāji un kad tika 
sarakstītas. Mēs arī pārspriežam to, kā Kristus iederas visā Bībelē. 

 
2.nodaļa   Kā Bībele tika sarakstīta 
Šī stunda pēta vārda „iedvesma” nozīmi. Kā Dievs iedvesmoja cilvēkus 
sarakstīt Bībeli? Mēs arī atklājam, kā tika sarakstīta Bībele un kā tā caur 
paaudzēm tika nodota tālāk līdz šodienai.       

3.nodaļa   Kā es varu zināt, ka Bībele ir precīza? 
Šī nodaļa dod iespēju pētīt pierādījumus, kas pierāda, ka Bībele ir 
patiesa.  

4.nodaļa   Īss Vecās Derības apskats 
Šī nodaļa dod īsu Vecās Derības pārskatu. 

5.nodaļa   Īss Jaunās Derības apskats 
Īpašs uzsvars ir likts uz Jēzus dzīvi un pravietojumu mērķi.   

 

Kas ir iekļauts šajā Skolotāja rokasgrāmatā  
Šai Skolotāja rokasgrāmatai ir četras sekcijas. Katra sekcija ir atzīmēta ar nosaukuma lapu.  
 

1. Stundu plāni skolotājam  

2. Studenta rokasgrāmata  

3. Studiju ceļvedis  

4. Studenta Pārbaudes darbs, Pārbaudes darba pareizās atbildes un Kursa sertifikāts  
 
Paskaidrojums par to, kā lietot katru sekciju, ir dots tūlīt pēc ievada, nākošajā lapā. 
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Ievads  
Šis ir viens no vairākiem sērijveida kursiem, kas ir izveidots jauno kristiešu apmācībai. 

Mēs ticam, ka mūsdienās ir ļoti nepieciešams palīdzēt jaunajiem kristiešiem savienot Kristus 
mācības ar savu dzīvi praktiskā veidā. Šos kursus var efektīvi izmantot arī draudzes jauniešu 
kalpošanā, kā arī kalpošanā pieaugušajiem, kuri vēlas kristietību padarīt par vēl vairāk 
praktisku savas ikdienas dzīves daļu.  

Šī kursa un arī visu Grupu studijas jaunai dzīvei kursu galvenais mērķis ir iepazīstināt 
jaunos kristiešus ar nozīmīgiem ar dzīvi saistītiem jautājumiem. Mēs nemēģinām nodrošināt 
viņus ar izsmeļošām studijām par šīm tēmām.  

“Teen Challenge” ASV Curriculum komiteja plāno turpināt pārskatīt šīs stundas.  
Mēs sirsnīgi aicinām dot jebkuru kritiku vai idejas, kas jums ir par to, kā uzlabot šos materiālus.  

Kā lietot šo Skolotāja rokasgrāmatu 

1.  Stundu plāni skolotājam  

Šīs sekcijas pirmajās lapās ir visa kursa pārskats. 

Nākamā lapa būs kopija no Klases uzdevumu saraksta. Tur ir parādīts, kad ir jāpabeidz 
katrs Studiju ceļveža projekts un kad tiks dota katra ieskaite un pārbaudes darbs. Katra kursa 
sākumā katram studentam ir jāiedod piemērota informācija par šo lapu. Studiju ceļveža vāka 
aizmugurē jau ir pievienota tukša šīs formas kopija.                     

Tālāk sekos katras stundas plāns. Visos stundu plānos ir Galvenā Bībeles patiesība un 
Atslēgas pants. Tos var izsniegt klases sesijas sākumā. Tie palīdz veidot mērķtiecīgas 
diskusijas visas sesijas garumā.  

Zem Galvenās Bībeles patiesības un Atslēgas panta ir vairāki komentāri par to,  
kā pasniegt šo stundu. Bieži vien būs atsauksmes uz Studenta rokasgrāmatu vai Studiju 
ceļveža projektiem.          

Katra stunda ietver “personīgā pielietojuma” aktivitātes. Šo svarīgums nedrīkst būt 
pārspīlēts. Jauniem kristiešiem vajag skaidru vadību tajā, kā sākt likt bībeliskās mācības darbībā 
savā ikdienas dzīvē. Pārliecinies, ka tu dod daudz laika, lai palīdzētu saviem studentiem sākt šo 
personīgā pielietojuma procesu. 

Katras stundas plāna beigās ir studentu uzdevumu saraksts.  

Lielākā daļa no šiem kursiem oriģināli ir veidoti tā, lai tajā būtu piecas klases sesijas, 
katra vienas stundas garumā. Pēdējais klases periods ir domāts pārbaudes darbam.  
Visus 14 šīs sērijas kursus var pabeigt 3-4 mēnešu periodā, ja nodarbības ir piecas dienas 
nedēļā. Ja nodarbības ir tikai vienu stundu nedēļā, jūs vienu kursu varat pabeigt mēneša laikā 
- visas sērijas gada laikā. Daudzas no šīm stundām var viegli pagarināt vairāk par vienu 
stundu vai pat uz vairākām klases sesijām.            
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2. Studenta rokasgrāmata  

Studenta rokasgrāmata var kalpot diviem mērķiem. Tu vari likt studentiem izlasīt attiecīgo 
lapu skaitu, lai sagatavotos uz doto stundu. Vai arī tu vari studentiem likt to izlasīt pēc 
stundas mācīšanas, lai pārskatītu un atkārtotu to, kas tika mācīts stundā.                   

Mēs iedrošinām tevi, lai liec studentiem veikt savus pierakstus klasē, neskatoties uz to, ka tu 
nodrošini viņus ar Studenta rokasgrāmatu. Viņu peronīgās piezīmes un diskusijas klasē, palīdzēs 
precizēt kādus jautājumus, kas ir Studenta rokasgrāmatā.  

3. Studiju ceļvedis  

Projekti Studiju ceļvedī ir domāti, lai nodrošinātu studentu ar ārpusklases darbu.  
Daži projekti palīdzēs sagatavot studentu nākamās klases stundas diskusijām. 

Daudzi no projektiem ir veidoti tā, lai palīdzētu studentiem dziļāk izpētīt klasē 
pārrunātos jautājumus. Daudzu šo uzdevumu galvenais mērķis ir palīdzēt studentiem atklāt 
veidus, kā pielietot šīs Bībeles patiesības viņu pašu ikdienas dzīvēs.  

4. Studenta Pārbaudes darbs, Pārbaudes darba pareizās atbildes un Kursa 
sertifikāts 

Pārbaudes darbi ir veidoti tā, lai nodrošinātu vienkāršu novērtēšanu par to, kādu 
progresu katrs students ir sasniedzis mācītā kursa Bībeles patiesību izpratnē. Ir sagatvotas  
arī Pareizās atbildes.  

Kursa sertifikāts ir, lai dotu atzinību tiem, kuri pabeiguši visu nepieciešamo darbu 
priekš šī kursa un ir nokārtojuši pārbaudes darbu. Ir pieejams arī Sasniegumu sertifikāts,  
tiem studentiem, kuri pabeidz visus 14 kursus Grupu studijas jaunai dzīvei sērijā. Piemērs ir 
iekļauts grāmatiņā „Skolotāju iepazīstināšana ar Grupu studijām jaunai dzīvei”.    
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Šo stundu izcelsme  
Salamans teica, ka zem saules nav nekā jauna. To pašu var teikt arī par šīm stundām. 

Daudzas no idejām nav jaunas. Mēs gribam izteikt īpašu atzinību Pamata dzīves principu 
institūtam (Institute in Basic Life Principles) par ietekmi, ko viņi ir atstājuši uz to cilvēku dzīvēm, 
kuri ir veidojuši šos materiālus. Daudzās no šīm stundām ir redzama zīme no Pamata dzīves 
principu institūta kalpošanas. 

 Tāpat es arī vēlos izteikt dziļu atzinību daudzajiem skolotājiem un tūkstošiem jauno 
kristiešu, kuri ir izmantojuši šos materiālus vairāku pēdējo gadu laikā. Viņu idejas ir 
spēlējušas galveno lomu šo kursu attīstībā. Esmu arī ļoti pateicīgs Donam Vilkersonam, ka 
viņš deva man iespēju strādāt Bruklinā Ņujorkas “Teen Challenge” no 1971.-1975.gadam.  
Šo gadu laikā sāka attīstīties Grupu studijas jaunai dzīvei.  

Piektais Grupu studiju jaunai dzīvei kursa labojums attīstījās ar “Teen Challenge” ASV  
Curriculum komitejas palīdzību. Īpašs paldies tiem, kuri palīdzēja tajā revidēšanas procesā. 

 

Politika attiecībā uz šo materiālu pavairošanu 

Šai Skolotāju rokasgrāmatai un visiem studentu materiāliem Grupu studijas jaunai 
dzīvei kursos ir autortiesības. Šie materiāli var tikt pavairoti un izplatīti lietošanai “Teen 
Challenge”, līdzīgās programmās, vietējās draudzēs, skolās un citās organizācijās un pie 
indivīdiem. Šos materiālus arī var lejuplādēt no interneta mājaslapas: www.iTeenChallenge.org  
Lai kā, šos materiālus nedrīkst pārdot, tikai atdot. Tiem, kuri vēlas publicēt un pārdot šos 
materiālus, nepieciešama rakstiska atļauja no Global Teen Challenge.   

 
Dave Batty  

  



Īss Bībeles apskats  7 

Ieteicamā mācību secība 
Šis ir viens no 14 sērijveida kursiem Grupu studijas jaunai dzīvei. Visi 14 kursi ir uzskaitīti 

šeit ieteicamajā mācīšanas secībā. Šis saraksts tika izveidots nepārtrauktai šo kursu 
mācīšanai. Būtu labāk, ja šos kursus iedomātos kā riteni ar 14 spieķiem. Šie kursi nav balstīti 
uz iepriekšējiem. Katrs kurss ir pats par sevi. Tādēļ students var vieglāk pievienoties jebkurā 
brīdī un diezgan viegli iederēties. 

1. Kā es varu zināt, ka esmu kristietis?  

2. Īss Bībeles apskats  

3. Attieksmes  

4. Kārdinājums  

5. Panākumiem bagāta kristīgā dzīve (iekļauj studijas par Svētā Gara kalpošanu.)  

6. Augot caur neveiksmēm  

7. Kristīgā prakse (Vietējās draudzes attiecības)  

8. Paklausība Dievam  

9. Paklausība cilvēkam  

10. Dusmas un personīgās tiesības  

11. Kā studēt Bībeli  

12. Mīlēt un pieņemt sevi  

13. Personīgās attiecības ar citiem 

14. Garīgais spēks un pārdabiskais 

 

Skatieties  “Skolotāju iepazīstināšana ar Grupu studijām jaunai dzīvei” grāmatā 
pievienoto informāciju par šo kursu pasniegšanu. 
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Stundu plāni  
skolotājam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apskatiet informāciju 4.lapā šajā Skolotāja rokasgrāmatā, par šo stundu plānu 
lietošanu. 
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Kursa pārskats 
 
1. Ja iespējams, izdali Studenta rokasgrāmatu un Studiju ceļvedi dienu vai divas dienas 

pirms sāc mācīt šo kursu. 
 

2. 11.lapaspusē šajā Skolotāja rokasgrāmatā ir Klases uzdevumu saraksta kopija, kurā ir 
datumi, kad ir jāpabeidz katrs uzdevums. Lai viņi aizpilda noteiktos datumus, lietojot 
Klases uzdevumu sarakstu sava Studiju ceļveža aizmugurā.   

 
3. Studenta rokasgrāmatas 17.lapaspusē ir saraksts ar Jaunās derības grāmatām un 

sadalījumiem. Pasaki studentiem, lai lieto šo sarakstu, kad mācās priekš ieskaitēm šajā 
kursā. 

 

4. Kad tu mācīsi šo kursu, pārliecinies, ka tu fokusējies uz to, kāpēc mums ir Bībele.  
A. Bībele netika sarakstīta, kā visas pasaules vēstures grāmata. Tajā ir daudz 

vēsturiskas informācijas. Bet tas nav galvenais iemesls, kāpēc Dievs sarakstīja 
Bībeli. 

B. Bībele netika sarakstīta, lai pareģotu nākotni.  
C. Man ir jāizmanto Bībeles mācības, lai tuvotos Dievam.  
D. Bībele ir kā mācību grāmata, kas vada mani ikdienas situācijās.  

 
Atgriezies pie C un D punktiem visa kursa laikā. Šie punkti var palīdzēt konfliktos,  
kas var rasties par to, kurš ir vislabākais tulkojums un frāzes.   
 

 

5. Pretojies kārdinājumam mācīt visu, ko tu zini par šo tēmu. Mūsu mērķis šeit nav atklāt 
visu materiālu. Mēs tikai gribam sniegt pamatu un norādīt, kur viņi paši var mācīties 
tālāk                  

 

6. Kāda ideja, kas var ienest daudzveidību šajā mācību kursā – katrā klases sesijā 
iepazīstini studentus ar savādāku Bībeles mācīšanās instrumentu. Ir dažas grāmatas,  
ko tu vari izmantot - Bībeles atlantu, komentārus, konkordanci, paralēlās Rakstvietas 
daudzās studiju Bībelēs, Bībeles vārdnīcu un Bībeles rokasgrāmatu. Stundu plānos 
netiks iekļautas citas atsauces uz šo ieteikumu. 
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Klases uzdevumu saraksts 
 

Kursa nosaukums  Īss Bībeles apskats  

 
Ieskaites  
 
Sekojošajos datumos jums tiks uzdotas ieskaites par Jaunās Derības sadalījumiem un grāmatu 
nosaukumiem. Jums tiks iedota tukša papīra lapa un jums būs jāuzraksta sadalījumi un grāmatu 
nosaukumi katrā sadalījumā. 
 
 Datums  1.diena  Ieskaite par evaņģēlijiem un draudzes vēsturi 
 
 Datums  2.diena  Ieskaite par evaņģēlijiem caur Pāvila vēstulēm 
 
 Datums  3.diena  Ieskaite par Jaunās Derības sadalījumiem un grāmatām 
 

Projekti Nosaukums  Nodošans datums 

 1 Mozus grāmatas  1.diena  

 2 Vēstures grāmatas  2.diena  

 3 Poētiskās grāmatas  2.diena, ne obligāti  

 4 Lielie pravieši  Ne obligāti  

 5 Mazie pravieši  3.diena  

 6 Evaņģēliji un draudzes vēsture  4.diena  

 7 Pāvila vēstules  Ne obligāti    

 8 Vispārējās vēstules un pravietojuma grāmata  5.diena  

 
 
Pārbaudes darbs Datums  5.diena  
 



12    Skolotāja rokasgrāmata 

1.stunda
Kādēļ mums ir Bībele 

1. Galvenā Bībeles patiesība

Man ir vajadzīga skaidra saprašana par to, kādēļ mums ir Bībele. 

2. Atslēgas pants: 1.Pētera 2:2 (tulkojums no New Life Bible)

Kā zīdaiņi grib pienu, tev vajadzētu gribēt skaidro pienu, kas ir Dieva Vārds, 
ar to tu augsi un būsi pasargāts no grēka soda. 

3. Atsauces uz studenta materiāliem

1.nodaļa Studenta rokasgrāmatā iet kopā ar šo stundu.

4. Iesildīšanās stundai     (5-10 minūtes)

Izvēlies vienu no sekojošajām četrām aktivitātēm, lai iepazīstinātu ar šo kursu. 

A.  Demonstrē dažādus Bībeles tulkojums. Ja iespējams, parādi Veco Derību ebreju 
valodā un Jauno Derību grieķu valodā. 

B. Jautā šo jautājumu: “Ja tu būtu Dievs un gribētu uzrakstīt grāmatu saviem 
cilvēkiem uz šīs zemes, kā tu domā, kāda būtu vissvarīgākā lieta, par ko uzrakstīt 
šajā grāmatā?” Visi kopā var diskutēt par šo jautājumu. Vai visi var sadalīties 
mazās grupiņās pa 2-4 cilvēkiem un diskutēt šo jautājumu. 

C. Jautā šos jautājumus: 
 Kādus bērnības piedzīvojumus tu par Bībeli atceries?
 Vai tev mājās bija Bībele?
 Vai tu to vispār lasīji?
 Ko tavi vecāki un vecvecāki tev teica par Bībeli?

Tu vari atvērt klasi, iedrošinot dažus studentus padalīties ar visiem pārējiem ar 
savām atbildēm uz šiem jautājumiem. Vai arī visi var sadalīties mazās grupiņās pa 
3-5 cilvēkiem un diskutēt šos jautājumus. 

D. Atskaņo Isaac Air Freight ierakstu “Let’s Trade Your Salvation.” 

1 
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5. Pamata fakti par Bībeli     (5-10 minūtes)

Atklāj punktu A, “Pamata fakti par Bībeli.” Šo informāciju skaties 5.lapaspusē 
Studenta rokasgrāmatā. Diezgan īsi atklāj pirmos trīs punktus. 

6. Oriģinālā Bībeles valoda    (5-10 minūtes)

Kad tu runā par to, kādās valodās Bībele vispirms tika sarakstīta, tu vari parādīt 
viņiem Vecās Derības kopiju ebreju valodā un Jaunās Derības kopiju grieķu valodā.  
Ja tev nav šādu kopiju tavā bibliotēkā, paskaties internetā vai sazinies ar kādu tuvējo 
draudzi, semināru vai sabiedrisko bibliotēku.   

Paskaidro, kāpēc Vecā Derība tika sarakstīta ebreju valodā un Jaunā Derība grieķu. 
Tās ir valodas, kurās runāja grāmatu rakstīšanas laika vienkāršie cilvēki. Tas arī ir 
iemesls kādēļ daļa no vēlākajām Vecās Derības grāmatām tika sarakstītas aramiešu 
valodā. 

7. Bībeles tulkojumi     (5-10 minūtes)

Tagad varētu būt labs laiks īsi pieminēt Bībeles tulkojumus mūsu valodā. Ja ir 
vairāki tulkojumi, tad tos var atnest uz klasi. Paskaidro galveno iemeslu kādēļ mums ir 
vairāk par vienu tulkojumu, un tas ir – tulkotāji vēlas stādīt priekšā precīzus Bībeles 
tulkojumus, šodienas vienkāršo ļaužu valodā.   

Ja ir tulkojums, kas ir vecāka versija, valodas stilu iespējams ir grūtāk saprast, pat ja 
to plaši lieto daudzi kristieši. Uzsver, ka Bībele oriģināli netika sarakstīta šajā vecajā 
valodas stilā. Galvenais iemesls kādēļ šīs vecās versijas ir grūti šodien daudziem saprast 
ir tādēļ, ka mūsu valoda ir mainījusies. Kad šī vecā versija tika tulkota, daudzus gadus 
atpakaļ, tad šāds bija valodas stils, ko vienkāršie cilvēki lietoja un viegli saprata. 

Tu vari parādīt Septuagintas kopiju – Vecās Derības tulkojumu grieķu valodā, ko 
parasti lietoja Izraēlā Jēzus dienās. 

Neieslīgstiet lielās tehniskās diskusijās par tulkojumiem. To varēsiet darīt citreiz. 
Šobrīd mēs gribam tikai sniegt īsu Bībeles apskatu.   

Izlemt kurš no Bībeles tulkojumiem ir vislabākais, nav mūsu šīs stundas galvenā 
bībeliskā patiesība. Tai vietā, izmanto šo laiku, lai uzsvērtu, kādēļ mums šodien ir 
Bībele mūsu valodā. 

Uzsver, ka Dievs ir daudz vairāk norūpējies par to, lai mēs pielietotu Bībeles 
patiesības mūsu ikdienas dzīvē, nekā tas, kuru Bībeles versiju mēs lasām.  
Cits veids, kā to pateikt:   

Vislabākais Bībeles tulkojums, ko lietot, ir tas, kuru tu pielieto savā ikdienas 
dzīvē. 
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8. Bībeles vienotība un pieaugošā atklāsme     (5-10 minūtes)

Atklāj punktu B “ Bībeles vienotība,” un punktu C “ Iegūstot pilnu ainu (pieaugoša 
atklāsme).” Skaties 6.lapaspusē Studenta rokasgrāmatā informāciju, ko sniegt.  
Nevajag ieiet dziļās detaļās par šiem diviem punktiem. 

Punkts C paceļ jautājumu par to, ka jāvelta uzmanība, lai iegūtu pilnīgu patiesību, 
kad lasa Rakstus. Īsi paskaidro kādas no problēmām, kas var rasties, ja "izrauj Rakstus 
no konteksta." Izskaidro ko mēs domājam ar to. 

9. Kā Kristus iederas visā Bībelē?     (5 minūtes)

Lieto informāciju no Studenta rokasgrāmatas 6.lapaspuses, lai atklātu punktu D, 
“Kā Kristus iederas visā Bībelē?”   

Pārliecinies, ka studenti saprot, ka Jēzus Kristus augšāmcelšanās, bija pats 
svarīgākais notikums visā Bībelē. Šo stundas daļu var viegli sasaistīt ar šīs stundas 
Galveno Bībeles patiesību. 

10. Kā tiek skaitīti gadi     (5 minūtes)

Lieto informāciju Studenta rokasgrāmatas 7.lapaspusē, lai atklātu punktu E 
“ Kā tiek skaitīti gadi.” 

Daži no studentiem var būt ar ļoti ierobežotu sapratni par seno vēsturi. Ir viegli 
izskaidrot, ka Vecā Derība tika sarakstīta pirms Jēzus dzimšanas, bet Jaunā Derība pēc 
Viņa dzimšanas. Lai nu kā, dažiem studentiem var nebūt skaidrs, kā mēs skaitām gadus 
pirms Kristus dzimšanas.   

Kad studenti iedziļināsies dziļākās Bībeles laiku vēstures studijās, viņiem būs 
vajadzīga skaidra sapratne par šo skaitīšanas sistēmu.   

11. Personīgais pielietojums     (5 minūtes)

Tu vari pārskatīt Galveno Bībeles patiesību un Atslēgas pantu, kad tu noslēdz šo 
stundu. Lai katrs students atspoguļo šos jautājumus: 

•Kādēļ Dievs mums deva Bībeli?

•Kādēļ man vajadzētu Bībeli?

•Kā es plānoju lietot Bībeli savā dzīvē?

•Kā es atsaukšos uz Bībeles mācībām?

Viņiem jāsaredz, ka Bībele ir Dieva vēstule mums. Viņš runās uz mums caur Savu 
rakstīto Vārdu. 
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12. Uzdevumi

A. Iedod pirmo ieskaiti.

B. Novērtē Studiju ceļveža 1.projektu, “Mozus grāmatas.”

C. Ja tu vēl to neesat izdarījis, tad klases sesijas sākumā izdali Studenta
rokasgrāmatas un Studiju ceļvežus. 

D. Uzdod studentiem izlasīt 1.nodaļu Studenta rokasgrāmatā, lai pārskatītu šodien 
klasē apspriesto tēmu.  

E. Lai studenti izlasa 2.nodaļu no Studenta rokasgrāmatas, lai sagatavotos nākošajai 
klases sesijai. 

13. Stundas novērtējums

Lūdzu, uzraksti idejas, kā uzlabot šo stundu.
Kuras daļas vislabāk darbojās?
Kuras daļas studentiem bija grūtāk saprast?
Kas studentiem bija visnoderīgākais?

1 
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2.stunda
Bībele ir iedvesmota 

1. Galvenā Bībeles patiesība

Tādēļ, ka Bībele ir Dieva iedvesmota, man šodien ir jāizmanto Bībele tā kā Dievs to 
man liek. 

2. Atslēgas pants: 2.Timotejam 3:16  Phillips New Testament

Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti un ir lietojami mācīšanai ticībā un labojot kļūdas, 
atjaunojot cilvēka dzīves virzienu un apmācot viņu labā dzīvošanā 

3. Atsauces uz studentu materiāliem

2.nodaļa Studenta rokasgrāmatā iet kopā ar šo stundu.

4. Iesildīšanās stundai     (5 minūtes)

Izvēlies vienu vai abas sekojošās aktivitātes, lai iepazīstinātu ar šo stundu.  
Ja tu izvēlies skeču, tad tev  jau iepriekš vajadzēs izvēlēties dalībniekus un iedot viņiem 
viņu lomas. 

A. Burti somā 

Tev vajadzēs spēli Scrabble vai citu vārdu spēli, kam ir burti. Ieliec burtus somā un 
sakrati. Tad visus burtus izber. Izkārto tā, lai neviens burts nav otram virsū. 
Paskatieties, vai ir jau kādi vārdi vai teikumi, kuri ir sanākuši bez burtu pārkārtošanas. 
Jūs varat neatrast nevienu.   

Izmanto šo mācību ar uzskates līdzekļiem, lai norādītu uz to, ka Bībele nebija 
nejauši salikta kopā. Kāda persona – Dievs – izplānoja to un lietoja daudzus dažādus 
cilvēkus, lai paveiktu šo projektu. 

B. Skečs “Ziņu reportieri” 

Pasaki studentiem, ka viņi būs liecinieki divu cilvēku tikšanās reizei. Viņiem ir 
jātēlo ziņu reportieri un tiklīdz skečs ir beidzies jāpieraksta, kas notika. Viņi nedrīkst 
salīdzināt savus ziņojumus, kamēr visi nav pabeiguši.    

Skečā divi cilvēki ienāk klases telpā, katrs no savas puses un satiekas klases priekšā. 
Viens no viņiem ir ļoti draudzīgs un saka: "Čau! Kā tev šodien iet?” vai kādu citu 
draudzīgu sveicienu. Otrs cilvēks atnāk ar sarauktu pieri. Šis cilvēks neko labu neatbild 
pirmajam cilvēkam. Pēc tam viņi abi aiziet. 

Pasaki atkal studentiem, ka viņiem ir vienkārši jāpieraksta to, ko viņi redzēja.  
Šajā brīdī neļauj nekādu diskutēšanu vai sarunāšanos. Kad viņi ir beiguši rakstīt savus 
ziņojumus, lai katrs savu nolasa. Acīmredzot ziņojumi būs līdzīgi, bet neviens no tiem 
nebūs precīzi vienādi, vārdu pa vārdam, no sākuma līdz beigām. 

2



Īss Bībeles apskats 17 

Izmanto viņu ziņojumus, lai ilustrētu to, ka Dievs izmantoja daudzus dažādus 
cilvēkus, lai sarakstītu 66 Bībeles grāmatas. Šodien mēs pārrunāsim to, kā Dievs 
paveica šo pasākumu. 

5. Iedvesma – ko tas nozīmē?     (5-10 minūtes)

Tavs pirmais mērķis šodien ir palīdzēt viņiem skaidri saprast, ko nozīmē 
„iedvesma”. Paprasi, lai viens no studentiem no vārdnīcas nolasa šī vārda definīciju. 

Iedvesma (tulkojums no vārdnīcas angļu valodā - Webster’s Intermediate Dictionary) 

(1)  virzīties, vadīt vai komunicēt ar dievišķu vai pārdabisku ietekmi 
< Dieva iedvesmoti pravieši > < Dieva iedvesmotas domas> 

(2a) lietot rosināšanu, uzmundrināšanu vai slavinošu ietekmi uz 
<viņa mātes iedvesmots >   

(2b) ietekme <bērnība, kas iedvesmoja viņu ar vēlmi pēc izglītības >  

(2c) iedvest vai iepazīstināt prātā: mudināt <iedveš pārliecību savos sekotājos>. 

Sniedz dažas ilustrācijas par to, kā mēs lietojam šo vārdu šodien normālās sarunās.  

• Saulrieta skaistums iedvesmo gleznotāju gleznot.
• Politiskais līderis iedvesmo pūli ar savu spēcīgo runu.
• Grāmatas lasīšana iedvesmo jaunu cilvēku sekot sava varoņa pēdās.

Ko mēs domājam ar to, kad sakām, ka Dievs iedvesmoja cilvēkus sarakstīt Bībeles 
grāmatas? Mēs runājam par kaut ko īpašu – ļoti atšķirīgu no saulrieta, politiskā līdera 
vai grāmatas. 

6. Bībeles iedvesmošana     (5-10 minūtes)

Lai studenti paskatās un izlasa 2.Timotejam 3:16 un 2.Pētera 1:20-21.  
Ja iespējams, lasiet no dažādiem tulkojumiem. Papildus informāciju šim punktam 
skaties 8.-9.lapaspusē Studenta rokasgrāmatā. 

Apkopojiet atradumus, dodot viņiem bībeliskās iedvesmas definīciju, kas rakstīta 
Studenta rokasgrāmatas 9.lapaspusē. 

Kad mēs sakām, ka “Bībele ir Dieva iedvesmota,” mēs domājam: 

Svētais Gars vadīja rakstītāju domas, tādējādi viņi uzrakstīja to, 
ko Dievs gribēja, lai viņi uzraksta. 
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7. Iedvesmas plakāts

Uzliec bībeliskās iedvesmas definīciju no Studenta rokasgrāmatas 9.lapaspuses uz 
lielas papīra lapas un pieliec kaut kur klases telpā, uz ko tu vari atsaukties vairākas 
reizes šajā klases sesijā. 

Uzsver punktu, kas dots Studenta rokasgrāmatas 9.lapaspusē. 

“ Ir svarīgi saprast, ka visa Bībele ir Dieva iedvesmota. Dievs ir vienādi iedvesmojis 
visas grāmatas. Neviena no grāmatām nav "vairāk Dieva iedvesmota”, nekā kāda cita 
Bībeles grāmata.” 

8. Kā Dievs iedvesmoja cilvēkus uzrakstīt Bībeles grāmatas?     (10-20 minūtes)

Atklāj trīs punktus no Studenta rokasgrāmatas 9.lapaspusei, kas paskaidro to,  
kā Svētais Gars iedvesmoja cilvēkus sarakstīt Bībeles grāmatas. Kad pārrunājat  
trešo punktu “ Svētais Gars deva viņiem domas, ko rakstītāji izteica katrs savā veidā,” 
atsaucies atpakaļ uz klases sesijas iesildīšanās aktivitāti – skečs “Ziņu reportieri.”   

Norādi, ka katram rakstītājam Bībelē bija savs rakstīšanas stils. Tomēr Dievs skaidri 
vadīja viņu domas, lai viņi Bībelē neiekļautu nepareizu informāciju, ko Dievs nemaz 
nevēlētos Bībelē. 

9. Kā Bībeles grāmatas sākumā tika sarakstītas?     (5-10 minūtes)

Studenta rokasgrāmatas 10.lapaspusē dota pamatinformācija. Izskaidro ļoti skaidri, 
ka visas pašas pirmās Bībeles grāmatu kopijas ir pazudušas. Mums ir tikai ļoti vecas šo 
grāmatu kopijas.  

10. Kā Bībeles grāmatas tika kopētas?     (5-10 minūtes)

Pasniedz informāciju no Studenta rokasgrāmatas 10.lapaspuses otro apakšpunktu 
“Kā Bībeles grāmatas tika kopētas?” Ja iespējams, atnes uz klasi bildes ar rakstu 
tīstokļiem, kuri tika izmantoti tajā laikā. Šodien ir pieejamas daudzas grāmatas par 
Nāves jūras tīstokļiem. Arī daudzās enciklopēdijās būs informācija par šiem ruļļiem. 

Tu vari pastāstīt kādu papildus informāciju par to, kādas bija prasības, kādām 
pārrakstītājiem bija jāseko, kad viņi pārrakstīja Bībeles grāmatas. Lūdzu, piemini arī to, 
ka nākamajā stundā (3. nodaļā) “Kā es varu zināt, ka Bībele ir precīza (patiesa)” būs 
daļa par Nāves jūras tīstokļiem. Ja jums stundā pietrūkst laika, šo tēmu var atstāt uz 
nākamo stundu.  

Norādi, ka mūsdienās tulkotājiem ir pieejami simtiem veco ebreju un grieķu valodas 
manuskriptu ko lietot, lai šodien uzrakstītu jaunos Bībeles tulkojumus.   
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11. Personīgais pielietojums     (5-10 minūtes)

Personīgajam pielietojumam šodien vēlreiz pārskatiet šīs stundas Galveno Bībeles 
patiesību un Atslēgas pantu. Iedrošini viņus pieņemt lēmumu uzticēties Bībelei un 
pieņemt to kā Dieva Vārdu, ne tikai kā labas idejas no jūdiem, kuri to sarakstīja.   

Iedrošini viņus atrast praktiskus veidus, kā sākt lietot Bībeles mācības viņu ikdienas 
dzīvēs katru dienu. 

12. Uzdevumi

A. Iedod otro ieskaiti - Evaņģēliji caur Pāvila vēstulēm.

B. Novērtē Studiju ceļveža 2.projektu “Vēstures grāmatas” un 3.projektu “Poētiskās
grāmatas.” 

C. Lai studenti izlasa 2.nodaļu no Studenta rokasgrāmatas, lai pārskatītu šodien klasē 
pārrunāto tēmu. 

D. Lai studenti izlasa 3.nodaļu Studenta rokasgrāmatās, lai sagatavotos nākošajai 
klases sesijai. 

13. Stundas novērtējums

Lūdzu, uzraksti idejas, kā uzlabot šo stundu.
Kuras daļas vislabāk darbojās?
Kuras daļas studentiem bija grūtāk saprast?
Kas studentiem bija visnoderīgākais?
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3.stunda
Vai Bībele ir precīza? 

1. Galvenā Bībeles patiesība

Man jāpierāda savā paša ikdienas dzīvē, ka Bībeles mācības ir patiesas. 

2. Atslēgas pants: Marka 4:24  (tulkojums no The Living Bible)

Pārliecinies, ka tu praktizē to, ko tu dzirdi. Jo vairāk tu to dari, jo vairāk tu sapratīsi 
to, ko es tev saku. 

3. Atsauces uz studentu materiāliem

3.nodaļa Studenta rokasgrāmatā iet kopā ar šo stundu.

4. Iesildīšanās stundai: Skečs par izslāpušo vīru     (5 minūtes)

Pirms klases sesija sākas, izvēlies divus cilvēkus, kas piedalīsies skečā. 
Atnes uz klasi divus identiski vienādus traukus. Piepildi tos ar ūdeni.         

Pirmajam cilvēkam jāuzliek uz galda divi trauki ar ūdeni un jāpaskaidro, ko viņš 
dara ar ūdeni, kas ir traukos. Vienā traukā būs tīrs ūdens, bet otru mēs padarīsim indīgu. 
Vienā traukā pieliec dažas piles indes. Derēs arī ierīvējamais alkohols.   

Viņam vajadzētu skaļi izlasīt to etiķetes daļu, kur  uz ierīvējamā alkohola trauka 
brīdināts, lai to nedzer. Viņam ir jāsanummurē abi trauki, lai viņš zinātu, kurā ir iekšā 
inde. Tagad viņam ir jānosēžas blakus ūdenim un jāsāk lasīt žurnāls. 

Tagad ienāk otrais cilvēks klasē un saka: "Es esmu izslāpis. Vai tev ir kaut kas, 
ko dzert?” 

"Jā," saka cilvēks ar ūdeni. "Man te ir divi ūdens trauki. Vienā ir tīrs ūdens; otrā ir 
inde. Ja gribi dzert, tad apkalpo sevi." Tad viņš paņem savu žurnālu un turpina lasīt.  

Izslāpušais cilvēks vilcinās, tad paņem abus traukus un uzmanīgi pēta tos. 
“Tu taču tikai joko, vai ne tā? Šis ūdens nav saindēts, vai ne?” 

“Nē, es nejokoju,” saka cilvēks ar žurnālu. “Vienā no šiem traukiem ir inde. Es zinu 
to, jo es pats to tur pievienoju. Bet otrajā ir tīrs ūdens – tas ir garšīgs! Es taču pareizi 
dzirdēju – tu esi izslāpis? Apkalpo sevi.” 

“Kā lai es zinu, ka tu saki patiesību?” saka izslāpušais cilvēks. “Varbūt tu saindēji 
abas glāzes. Kā lai es zinu, ka tu man teiksi patiesību, ja es prasītu, no kuras glāzes var 
dzert? Varbūt tu esi slims cilvēks, kuram patīk skatīties, kā citi cilvēki mirst.” 

15. Pirmais cilvēks noliek žurnālu un saka: “Nē, es neesmu slims. Jā, es esmu uzticams
cilvēks. Es to daru, lai iemācītu šiem studentiem kādu nozīmīgu mācību. Es nemeloju.
Es negribu redzēt, kā tu saindējies. Tādēļ jau es tev teicu, ka vienā no traukiem ir
inde. Ja tu gribi dzert, tev būs jāuzticas man.” Kad viņš paņem rokās glāzi ar tīro
ūdeni, viņš saka: “Ņem, dzer. Šo droši var dzert.” Tad abi cilvēki atstāj klases priekšu.
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5. Tulkojums no skeča uz stundu     (2-5 minūtes)

Mums visiem ir vajadzīgs ūdens, ja vēlamies palikt dzīvi fiziski. Bet, ja mēs gribam 
atrast garīgo dzīvību, kas paliks mūžīgi, tad mums ir jāvēlas uzticēties Dievam, kad 
Viņš saka: “Uzticies man. Man ir dzīvība, ko tev piedāvāt. Mans rakstītais vārds – 
Bībele – ir piepildīta ar patiesību. Tu vari tam ticēt. Uzticies tam.”             

Bet daudzi no mums jautā: “Kā es varu zināt, ka Bībele ir precīza? Kā lai es zinu,  
ka Bībele nav mainīta? Varbūt tā ir pilna ar kļūdām. Vai tu vari pierādīt, ka cilvēki nav 
viltojuši Bībeli un mainījuši to?” 

Šīs stundas galvenais mērķis ir atrast pārliecinošus pierādījumus tam, ka Bībele, 
kas mums ir šodien, ir precīza, pareiza un patiesa. 

6. Atklāj Punktu A, Visi pravietojumi ir bijuši patiesi un pareizi:
Vecās Derības pravietojumi     (5-10 minūtes)

Vispirms izskaidro kas ir pravietojums. Studenta rokasgrāmatas 11.lapaspusē ir 
dotas šī termina definīcijas: 

(1) Vēsts no Dieva, ko izteicis kristietis. 

(2) Pareģojums – vēsts no Dieva, kas pasaka to, kas notiks nākotnē. 

Papildus informāciju šim punktam vari atrast Studenta rokasgrāmatas 11.lapaspusē. 
Studentiem ir jāatrod un jāizlasa vairākus Vecās Derības pravietojumus un jāatrod un 
jāizlasa vieta Jaunajā Derībā, kur tie piepildījās. Norādiet, ka ir pierādīts, ka daži no 
Nāves jūras tīstokļi bija sarakstīti tikpat kā 200 gadus pirms Jēzus dzimšanas.  
Tā mēs zinām, ka šie pravietojumi bija sarakstīti pirms tie tika piepildīti. 

7. Atklāj Punktu A, Visi pravietojumi ir bijuši patiesi un pareizi:
Jaunās Derības pravietojumi     (5-10 minūtes)

Arī evaņģēliji satur pravietojumus, kas tika piepildīti ar Jēzus nāvi un 
augšāmcelšanos. Varbūt tev ir papildus literatūra, kas parāda neiespējamās statistikās 
izredzes par visiem Bībeles pravietojumiem, kas jau ir piepildījušies. Norādi, ka neviens 
no pravietojumiem nav pierādīts, ka būtu nepareizs.            

Pierādījumi liecina par uzticamu Bībeli. Uz Dieva Vārdu var paļauties.  
Kad tā apgalvo, ka ir dzīve pēc nāves, un mums tagad jāizvēlas, kur mēs pavadīsim 
mūžību, mums ir nopietni jāapsver, kā mēs reaģēsim. 

8. Atklāj Punktu B. Bībele saka, ka tā ir Dieva Vārds.      (3-5 minūtes)

Rakstu vietas un informāciju par šo punktu skaties Studenta rokasgrāmatas 
12.lapaspusē. Studentiem ir jāsaprot, ja mēs varam pierādīt, ka Bībele nav Dieva Vārds,
tad mēs varam ignorēt tās mācības. Bet tā skaidri apgalvo, ka ir Dieva grāmata, ne 
vienkārša cilvēku sarakstīta grāmata. 
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9. Atklāj Punktu C. Jēzus teica, ka Bībele ir Dieva Vārds     (5-10 minūtes)

Informāciju un šajā punktā lietojamās Rakstu vietas skaties Studenta rokasgrāmatas 
12.lapaspusē. Šajā brīdī neiesaisties dziļos, loģiskos argumentos; bet tu vari izveidot
skaidru loģiku, balstoties uz Jēzus liecību. Ja var pierādīt, ka Viņš ir melis vai 
grēcinieks, tad mēs varam visu izmest. Bet, ja tas, ko Viņš teica, ir patiesība, mums 
rūpīgi jāapsver sava attieksme pret Rakstiem. 

10. Atklāj Punktu D. Bībelē nav pretrunu     (5-10 minūtes)

Izskaidro kas ir pretruna, lai pārliecinātos, ka studenti zina, par ko tu šeit runā. 
Informāciju par šo punktu skaties Studenta rokasgrāmatas 12.lapaspusē.  

Tu vari izmantot sekojošo ilustrāciju, lai parādītu, kā cilvēki kļūdās pieņemot, 
ka Bībelē ir pretrunas.   

Uzdod studentiem šo jautājumu: "Padomājiet, ko tas darītu jūsu ticībai par Dievu, 
ja es pierādītu, ka Bībele saka ‘Dievs nav’. Jūs man neticat? Paskatieties un izlasiet 
Psalmu 14:1." Lai studenti paši atver šo pantu un paskatās.   

Pārrunājiet ar studentiem problēmas, kas rodas tad, kad cilvēki paņem daļu no 
panta, tā vietā, lai skatītos uz visu kontekstu. Lielāko daļu "pretrunu", ko cilvēki atradīs, 
var izskaidrot uzmanīgāk paskatoties uz to, ko Bībele patiesībā saka par šo jautājumu. 

Brīdini savus studentus arī par citu izplatītu problēmu. Daudzi no tiem, kuri tic,  
ka Bībelē ir pretrunas, teiks: "Bībele ir pretrunā pati ar sevi." Un tad viņi pateiks šo 
„pretrunu". Pasakiet studentiem, lai viņi pajautā šiem cilvēkiem, kurā Bībeles grāmatā, 
nodaļā un pantā ir rakstīta šī pretruna. Daudzi cilvēki nevar pateikt Rakstu vietu.  
Pasaki viņiem, lai viņi pārbauda, ko Bībele patiešām saka.  

11. Atklāj Punktu E. Arheoloģija pierāda, ka Bībele ir precīza     (10-15 minūtes)

Par šo tēmu ir runāts Studenta rokasgrāmatas 13.lapaspusē. Tu vari atnest uz klasi 
kādu grāmatu, kas runā par šo tēmu. Pierādījumi šajā jomā ir milzīgi. Nāves jūras 
tīstokļi ir nozīmīgākais 20. gs. atradums. Iespējams, jūs jau par Nāves jūras tīstokļiem 
runājāt kādā no iepriekšējām nodarbībām šajā kursā.  

Atnes  tīstokļu attēlus, lai studenti paši paskatās. Nesenākajās enciklopēdijās,  
īpaši bībeliskajās, vajadzētu būt tīstokļu attēliem. Ja tev nav šāda vaida grāmatas, 
pajautā savam mācītājam, vai vietējā bibliotēkā. 

12. Atklāj Punktu F. Medicīniskā prakse Bībelē pierāda, ka tā ir precīza
(5-10 minūtes)

Informāciju par šo punktu skaties Studenta rokasgrāmatas 13.lapaspusē.   
Medicīnas doktora S.I. McMillena grāmata „Neviena no šīm slimībām” izklāsta 
neiedomājamus pierādījumus šajā jomā. Padalies ar diviem vai trim piemēriem no šīs 
grāmatas, lai parādītu, kā tūkstošiem gadu atpakaļ Dievs deva medicīnas likumus 
Bībelē, kas arī ir medicīniski pareizi.   
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Norādi, ka daudzām tajā laikā attīstītajām civilizācijām bija medicīnas likumi,  
kas bija ļoti nedroši, un bieži vien nesa nāvi, nevis dziedināšanu. Ja tu vēlies iegādāties 
šo grāmatu, raksti uz Teen Challenge USA curriculum biroju.  

13. Atklāj Punktu G. Pierādi sev, ka Bībele ir patiesa, pārbaudot tās mācības savā
dzīvē     (5-10 minūtes)

Šī, iespējams, ir visspēcīgākā pārbaude, kuru var izmantot, lai pierādītu Bībeles 
patiesumu. Visas pārējās pārbaudes zināmā mērā ir intelektuāli argumenti.  
Bet šī ir tīri personiska.   

Pastāsti dažus personiskos piemērus, vai nu no savas paša dzīves, vai no citu 
kristiešu dzīves, kurus tu pazīsti. Parādi, kā konkrētā Bībeles mācība ir pierādījusies 
tavā dzīvē. Neizmanto tikai kādu galveno Bībeles patiesību. Esi konkrētāks. 

Iedrošini arī citus klasē dalīties ar personiskiem piemēriem, kā viņi ir pierādījuši 
bībeliskās patiesības savās dzīvēs.   

Jūs varat izjautāt vecāku kristieti (vai Teen Challenge beidzēju, ja tu šo stundu māci 
„Teen Challenge” centrā) un lai viņi dod personīgos piemērus par to, kā viņi ir 
pierādījuši, ka Bībele ir patiesa.     

Papildus informāciju un Rakstu vietas par šo jautājumu skaties Studenta 
rokasgrāmatā 14.lapaspusē. Viena lieta, ko mēs gribam uzsvērt, ir tā, ka Bībele nav 
burvju grāmata. Jūs nevarat vienkārši citēt kādu Bībeles pantu un redzēt, kā notiek kāds 
brīnums.   

Bībele ir piepildīta ar praktiskiem padomiem ikdienas dzīvei. Lūkas 6.nodaļa un 
Romiešiem 12.nodaļa ir piepildītas ar praktiskām mācībām, kuras var pārbaudīt dzīvē. 
Bet galvenais iemesls, kādēļ Dievs ir ielicis tās mācības tur, ir, lai palīdzētu cilvēkiem – 
nebūt par cinisku cilvēku klīniskiem pārbaudītājiem.   

Nedarbojas tas, ka mēs pieprasām Dievam, lai Viņš pierāda, ka Viņš ir īsts, izdarot 
to, ko mēs prasām. Viņš ir Kungs – Viņš ir Valdnieks. Ja ir kāds kas kaut ko pieprasa, 
tad tam ir jābūt Dievam, nevis mums. Uzsver, ka paklausība ir atslēga šajā visā sfērā. 
Arī mūsu motīvi ir ļoti svarīgi. 

14. Tabula  Mūžizglītības modelis     (5-10 minūtes)

Tu atradīsi Mūžizglītības Bībeles studiju modeļa tabulu šīs Skolotāja rokasgrāmatas 
24.lapaspusē. Šis modelis var tikt lietots, lai pielietotu Rakstu vietas problēmās, ko
sastopam savās dzīvēs. Vari iet tabulai caur kopā ar studentiem, lietojot kādus piemērus 
no savas dzīves. 

15. Personīgais pielietojums     (5 minūtes)

A. Jūs varat apvienot šo stundas daļu ar aktivitātēm Nr.13. un 14., kas ir šajā stundas
plānā. Iedrošini savus studentus sekot caur Mūžīzglītības modelim ar konkrētām 
jomām no viņu pašu dzīvēm. Lai viņi uzraksta rezultātus tam, kas notika, kad viņi 
izmantoja šos pantus savā dzīvē.  
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B. Cits jautājums, ko tu varētu uzdot no tālākās domas, ir: Kā Bībeles precizitāte 
šodien ietekmē manu dzīvi? Šeit būs trīs domas, kas var būt kā atbildes uz šo 
jautājumu: 

1. Es varu paļauties uz Bībeli un ticēt, ka tā patiešām ir Dieva Vārds.

2. Es varu uzticēties, ka tas, ko Bībele saka šodien, ir tas pats, ko Dievs teica
cilvēkiem, kas to sarakstīja.

3. Man ir jābūt uzmanīgam, lai es pareizi izmantotu Bībeles mācības savā
ikdienas dzīvē.

Mūžizglītības Bībeles studiju modelis 

1. Pieraksti stresa situācijas
- situācijas, kur es viegli kļūstu aizkaitināms, neapmierināts, dusmīgs,
uzbudināms, nedrošs vai kad es jūtos zem spiediena.

2. Uzdod Dievam šo jautājumu:
- “Dievs , ko tu mēģini man iemācīt darīt šodien?”

3. Atrod vienu jomu savā ikdienas dzīvē, kur tu gribi pieaugt
- lieto 1.Korintiešiem 13:4-8, lai noteiktu iespējamās jomas, kur tev vajag
pieaugt.

4. Attiecini to uz savām Bībeles studijām
- ko Bībele saka par šo manas dzīves jomu, kur es gribu pieaugt?

5. Pieraksti lietas, ko tu vari šodien pabeigt
- citiem vārdiem sakot, nospraud mērķus
- izvēlies vienu mērķi un piepildi to šodien

6. Novērtē rezultātus
- vēlāk tajā pašā dienā vai nākošajā dienā, pārskati kas notika, kad tu mēģināji
sasniegt nosprausto mērķi.

Šī pati tabula vai izmainīta tiek lietota arī sekojošos kursos Grupu studijās jaunai 
dzīvei: 

1. Kristīgā prakse, otrā stunda

2. Kā es varu zināt, ka esmu kristietis?, astotā un devītā stunda

3. Kā studēt Bībeli, otrā stunda

4. Panākumiem bagāta kristīgā dzīve, otrā stunda
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16. Uzdevumi

A. Iedod ieskaiti par visu Jaunās Derības grāmatu un sadalījumu nosaukumiem.

B. Novērtē Studiju ceļveža 5.projektu “Mazie pravieši.”

C. Lai studenti izlasa 3.nodaļu Studenta rokasgrāmatā, lai pārskatītu tēmas,
ko šodien klasē pārrunājām. 

D. Lai studenti izlasa 4. un 5.nodaļu Studenta rokasgrāmatā, lai sagatavotos 
nākošajai klases sesijai. 

17. Stundas novērtējums

Lūdzu, uzraksti idejas, kā uzlabot šo stundu.
Kuras daļas vislabāk darbojās?
Kuras daļas studentiem bija grūtāk saprast?
Kas studentiem bija visnoderīgākais?
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4.stunda
Īss Vecās Derības apskats un 
Īss Jaunās Derības apskats 

1. Galvenā Bībeles patiesība

Man vajag lietot Bībeli, lai tā man palīdz visos manas ikdienas piedzīvojumos. 

2. Atslēgas pants: 2.Timotejam 3:17 (tulkojums no Phillips NT)

Raksti ir Dieva cilvēka visaptverošs aprīkojums, un der pilnībā visām viņa darba 
nozarēm. 

3. Atsauces uz studenta materiāliem

4. un 5.nodaļa Studenta rokasgrāmatā iet kopā ar šo stundu. Visus projektus
Studiju ceļvedī var lietot ar šo stundu. 

4. Šīs stundas mērķis

Šajā stundā mūsu galvenais mērķis ir dot īsu Vecās Derības un Jaunās Derības 
apkopojumu. Dažiem no studentiem var nebūt ļoti labs priekšstats par Bībeli. Ja viņi 
šodien var saskatīt “lielo bildi” tad viņiem varētu būt vieglāk saprast, kā dažādās 
Bībeles grāmatas iederas Dieva plānā mūsu pasaulei. Stundas beigās tev būs iespēja 
apspriest pravietojumu lomu mūsu nākotnē.  

5. Pasaules vēstures laika līnija

Tu vari izmantot pasaules vēstures laika līniju, lai parādītu, ko Bībele mums stāsta 
par pasaules vēsturi. Šajā laika līnijā ir jāiekļauj:  

•radīšana,
•1.Mozus grāmatas agrākie notikumi, 
•Noa un plūdi,
•Bābeles tornis,
•Ābrahama aicināšana,
•Jāzeps Ēģiptē,
•Mozus vada jūdus ārā no Ēģipte,
•Israēls zem soģiem,
•valda:

Ķēniņš Sauls, 
Ķēniņš Dāvids, 
Ķēniņš Salamans, 
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•Israēla sadalīšanās divās daļās,
•Bābeles gūsta periods,
•Israēla nācijas atjaunošana,
•klusie 400 gadi starp Veco Derību un Jauno Derību,
•Jēzus dzīve,
•Jeruzālemes draudzes nostabilizēšanās,
•Pāvila misijas ceļojumi,
•pasaules nākotnes notikumi, kas galvenokārt aprakstīti Atklāsmes grāmatā.

Izmanto laika līniju visa klases perioda laikā un parādi kuras Bībeles grāmatas iederas 
kurā laika periodā. Nav nepieciešams, lai būtu katras grāmatas precīzais datums uz tavas 
laika joslas, bet vismaz parādi aptuveni laiku, kad katra no grāmatu sadaļām tika sarakstīta. 
Īsi paskaidro dažādos grāmatu, kas ir iekļautas Bībelē, tipu mērķus.  

6. Vecās Derības pārskats     (10-20 minūtes)

Studenta rokasgrāmatas 15.-16.lapaspuses dod kādu pamatinformāciju par Veco 
Derību, ko var lietot šajā punktā. Īsi paskaidro kāpēc vārds „derība” ir lietots, lai 
aprakstītu divus galvenos Bībeles sadalījumus. 1.Korintiešiem 10:11 ļoti labi paskaidro, 
kāpēc Vecā Derība šodien priekš mums ir nozīmīga.     

Tu vari arī atsaukties uz dažiem jautājumiem no projektiem, ko viņi pabeidza šī 
kursa Studiju ceļvedī. 

Norādi, ka Jēzus dienās Vecā Derība bija visa Bībele, kas viņiem bija. Mums ir 
jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs nenovērtējam par zemu Vecās Derības vērtību. Iedrošini 
studentus lasīt Veco Derību tā, lai viņi negarlaikotos ar to. Dažādība šeit ir atslēga.   

Iedrošini viņus lasīt gan no Jaunās, gan no Vecās Derības, un mainīt dažādus 
literatūras veidus. Iedrošini savus studentus izlasīt visu grāmatu uzreiz, nevis katru 
dienu lasīt pa kādai nodaļai no citas grāmatas. 

7. Bībeles skaidrošana

Dažas Bībeles grāmatas var būt mulsinošas, zinot kā tās skaidrot. Gordons Fī un 
Duglass Stevarts ir sarakstījuši grāmatu „Kā lasīt, lai iegūtu visu vērtību: Bībeles 
izprašanas rokasgrāmata”, kas nodrošina kādus teicamus ieskatus šajā jautājumā. 
Grāmata ir sarakstīta draudzes ļaudīm, bet dažiem no studentiem tā var būt par 
sarežģītu. 

8. Jaunās Derības pārskats     (10-20 minūtes)

Atklāj Jauno Derību līdzīgā veidā kā Veco Derību. Apsver kurus dažus jautājumus 
no viņu projektiem Studiju ceļvedī lietosi. 
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9. Pravietojumu loma Bībelē     (5-15 minūtes)

Īsi paskaidro kāpēc Dievs ir ielicis pravietojumus Bībelē. Šis ir pats svarīgākais 
punkts šajā stundas daļā. Bieži vien diskusijās par pravietojumiem tiek mēģināts 
detalizēti izskaidrot visus nākotnes notikumus. Jau no paša sākuma uzsver, ka Dievs 
nav ielicis pravietojumus Bībelē, lai mēs varētu skraidīt apkārt paredzēdami nākotni, 
kā mūsdienu zīlnieki to mēģina darīt.  

Dievs ielika pravietojumus Bībelē ar šādiem nolūkiem: 
1. Lai parādītu Bībeles precizitāti.
2. Lai dotu kristiešiem cerību nākotnē.

Romiešiem 15:4
3. Lai motivētu cilvēkus tuvoties Dievam.
4. Tie nav tādēļ, lai pareģotu nākotni.

Brīdini par atbildību, ko Jēzus deva Pēterim, kad viņš mēģināja panākt, lai Jēzus 
pasaka viņam detaļas par nākotni. Skatieties Jāņa 21:15-24, īpaši 20.-23.pants.  
Brīdini arī cik viegli cilvēki nepareizi skaidroja Jēzus komentāru par Jāņa nākotni.  
Mēs arī varam izdarīt tās pašas kļūdas, ja mēs sākam nepareizi lietot previetojumus. 

10. Personīgais pielietojums     (5 minūtes)

Izmanto šīs dienas stundas Galveno Bībeles patiesību, lai uzsvērtu vajadzību pēc 
pareizas Dieva Vārda kā ceļveža izmantošanas mūsu katra ikdienas dzīvē. Tas ir 
piepildīts ar iedrošinājumu, vadību un brīdinājumiem. Ja mēs cienīsim to un klausīsim 
tam, mēs redzēsim, kā mūsu attiecības ar Dievu kļūs arvien dziļākas.   

No otras puses, mēs gribam atcerēties, ka mūsu mīlestība un lielākā cieņa pieder 
nevis grāmatai, bet autoram – Pašam Dievam. 

11. Uzdevumi

Novērtē Studiju ceļveža 6.projektu “Evaņģēliji un draudzes vēsture” un visus citus 
projektus, ko viņi ir pabeiguši, bet tu vēl neesi novērtējis. 

12. Stundas novērtējums

Lūdzu, uzraksti idejas, kā uzlabot šo stundu.
Kuras daļas vislabāk darbojās?
Kuras daļas studentiem bija grūtāk saprast?
Kas studentiem bija visnoderīgākais?
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5.stunda
Pārbaudes darbs 

1. Iepazīstināšana

Iepazīsti ar nākošo kursu, ko mācīsi.

A. Izdali Studiju ceļvedi vai kādu no projektiem, kuriem ir jābūt pabeigtiem pirms
pirmās klases sesijas jaunajā kursā, ko sāksi mācīt. 

B. Lai studenti atver jaunā Studiju ceļveža pēdējo lapu. Viņiem jāatrod neaizpildīts 
Klases uzdevumu saraksts. Pasaki datumus, kad būs katra ieskaite, projekts un 
pārbaudes darbs.         

C. Izsniedz jauno Studenta rokasgrāmatu un pasaki viņiem, kuras lapas tu gribi, 
lai viņi izlasa, pirms nākošās klases sesijas sākuma. 

2. Iedod šī kursa Pārbaudes darbu.

3. Novērtē Studiju ceļveža 8.projektu “Vispārējās vēstules un pravietojuma
grāmata.”

4. Ja tu to jau neesi izdarījis, tad atdod atpakaļ ieskaites un projektus,
ko esi novērtējis.
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Studenta rokasgrāmata 

Studenta rokasgrāmata nav iekļauta šajā dokumentā, bet ir pieejama kā atsevišķs 
dokuments. 

Vairāk informāciju par Studenta rokasgrāmatas lietošanu atradīsi 5.lapā šajā 
Skolotāja rokasgrāmatā. 
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Studiju ceļvedis 

Studiju ceļvedis nav iekļauts šajā dokumentā, bet ir pieejams kā atsevišķs 
dokuments. 

Vairāk informācijas par Studiju ceļveža lietošanu meklē 5.lapā šajā Skolotāja 
rokasgrāmatā. 
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Pārbaudes darbs  
Pārbaudes darba pareizās atbildes 

Kursa sertifikāts 

Vairāk informācijas par Pārbaudes darba un Sertifikāta lietošanu atradīsi 5.lapā šajā 
Skolotāja rokasgrāmatā. 
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Vārds Īss Bībeles apskats 
Datums 

Klase 

Patiess-nepatiess jautājumi (1,5 punkti par katru) 

Instrukcija: Liec   X  ja atbilde ir patiesa. 

Liec  O  ja atbilde ir nepatiesa. 

1. _______Bībelē ir dažas pretrunas.

2. _______Visas Bībeles grāmatas ir sarakstījuši tikai pieci cilvēki.

3. _______Sākotnēji cilvēki sarakstīja Jauno Derību latīņu valodā, lai to varētu saprast tikai
kristieši. 

4. _______Dažas no Bībeles grāmatām sarakstīja cilvēks, kurš nekad nekalpoja Dievam.

5. _______1.Mozus grāmata bija pirmā Vecās Derības grāmata, kas tika sarakstīta.

6. _______Visas Bībeles grāmatas tika sarakstītas apmēram 500 gadu laikā.

7. _______Dažas Jaunās Derības grāmatas tika sarakstītas pirms Jēzus nomira.

8. _______Visas Bībeles grāmatas vispirms tika rakstītas ar roku.

9. _______Kad tu studē kādu Bībeles pantu, tev vajadzētu mēģināt atrast visu stāstu, no kura
ir tas pants. 

10. ______Jēzus bija tas cilvēks, kurš beidzot salika kopā visas Vecās Derības grāmatas.

11. ______Dažas no Bībeles grāmatām nebija Dieva iedvesmotas.

12. ______Jēzus mācekļiem precīzi pateica visus vārdus, ko rakstīt Jaunās Derības grāmatās.

13. ______Kad cilvēki rakstīja Bībeles grāmatas, Dievs mehāniski kustināja viņu rokas,
lai nerastos nekādas kļūdas. 

14. ______Daži no Bībelē izteiktajiem Dieva pravietojumiem ir bijuši nepareizi.

15. ______Jēzus mums teica, ka Bībele ir patiesa.

16. ______Arheologi ir veltījuši daudzus gadus tam, lai atraktu un izpētītu senās pilsētas,
kas eksistēja (kuras bija apdzīvotas) laikā, kad tika rakstīta Bībele. 

17. ______Nāves jūras tīstokļi ir dažu Vecās Derības grāmatu kopijas.

Pārbaudes darbs 5.labojums

Vērtējums 
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Patiess-nepatiess jautājumi   (turpinājums) 
 

18. ______Daudzi no Bībeles medicīnas likumiem ir ļoti kaitīgi tavai veselībai. 

19. ______Kristiešiem šodien nav jāuztraucas par Vecās Derības lasīšanu, jo tā tika rakstīta 
jūdiem, kuri bija pirms Jēzus nāca uz zemes. 

20. ______Dievs ielika Bībelē pravietojumus, lai kristieši varētu noteikt nākotni tāpat,  
kā mūsdienu nākotnes pareģotāji un zīlētāji pēc plaukstas.  

21. ______Jēzus iespējams pāris reizes grēkoja, kad bija mazs puika. 

22. ______Vecajā Derībā nav pierakstīts neviens brīnums. 
 
Jautājumi ar atbilžu variantiem (2 punkti par katru) 
 

Instrukcija: Izvēlies labāko atbildi un ieraksti atbildes burtu uz līnijas jautājuma priekšā. 

1. _______Bībeli sarakstīja aptuveni 
A. 5 cilvēki. 
B. 40 cilvēki. 
C. 60 cilvēki. 

2. _______Cik gadus rakstīja Bībeli? 
A. 200 gadus 
B. 500 gadus 
C. 1000 gadus 
D. 1500 gadus 

3. _______Cik Bībeles grāmatas sarakstīja Pāvils? 
A. 13 grāmatas 
B. 10 grāmatas 
C. 5 grāmatas 
D. Nevienu 

4. _______Kad Dievs vēlas, lai es pārbaudu Bībeles mācības, pielietojot tās savā ikdienas 
dzīvē? 
A. Nekad 
B. Dažreiz 
C. Vienmēr 
D. Tikai svētdienās 
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5. _______Kad kristiešiem ir jālasa Vecā Derība? 
A. Nekad 
B. Tikai pēc tam, kad viņi 5 reizes ir izlasījuši Jauno Derību 
C. Dažas reizes 

 
 
Īso atbilžu jautājumi 

1. Bībelē ir   grāmatas. (1 punkts) 

     grāmatas Vecajā Derībā. (1 punkts) 

     grāmatas Jaunajā Derībā. (1 punkts) 

2. Kādā valodā sarakstīja Veco Derību?______________________ 
(3 punkti) 

3. Kādā valodā sarakstīja Jauno Derību?_____________________ 
(3 punkti) 

4. Apmēram   cilvēki sarakstīja Bībeles grāmatas. (3 punkti)  

5. Kura ir vissvarīgākā persona Bībelē?________________________ 
(4 punkti) 

6. Kas ir vissvarīgākais notikums Bībelē? (4 pukti) 

     

     

7. Paskaidro ko nozīmē “iedvesmots”, ja to lieto šādā veidā – „Bībele ir Dieva 
iedvesmota.” (6 punkti)  

     

     

     

     

8. Kādi ir divi galvenie iemesli, kādēl Dievs Bībelē ielika pravietojumus?  
(6 punkti, par katru 3 punkti) 

 1.    

 2.    
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9. Kāds ir tavs ieteikums? Dons nav kristietis. Viņš tev jautā: “Kā tu zini, ka Bībele ir 
precīza (patiesa)?”   

 Pieraksti četras lietas, ko tu varētu viņam pateikt, kas pierāda, ka Bībele ir precīza.  
(8 punkti, 2 punkti par katru) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

 4.    

     

10. Zemāk uzraksti Jaunās Derības sadalījumus un grāmatas.  
(17 punkti, 0.5 punkti par katru daļu) 
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Pārbaudes darbs 5.labojums 

Pareizās atbildes 
 
1.lapaspuse 
Patiess-nepatiess jautājumi 
(1,5 punkti par katru) 
 
 1. 0 Nepareizs 

 2. 0 Nepareizs 

 3. 0 Nepareizs 
 

 4. 0 Nepareizs 

 5. 0 Nepareizs 

 6. 0 Nepareizs 

 7. 0 Nepareizs 

 8. X Pareizs 

 9. X Pareizs 
 

 10. 0 Nepareizs 

 11. 0 Nepareizs 

 12. 0 Nepareizs 

 13. 0 Nepareizs 
 

 14. 0 Nepareizs 

 15. X Pareizs 

 16. X Pareizs 
 

 17. X Pareizs 

2.lapaspuse 
 18. 0 Nepareizs 

19. 0 Nepareizs 
 

 20. 0 Nepareizs 
 

 21. 0 Nepareizs 

22. 0 Nepareizs 
 
Jautājumi ar atbilžu variantiem  
(2 punkti par katru) 
 
 1. B 

 2. D 

 3. A 

 4. C 
 
3.lapaspuse 
 
 5. C 
 
Īso atbilžu jautājumi  
 
 1. 3 punkti (1 punkts par katru) 
  66 grāmatas Bībelē 
  39 grāmatas Vecajā Derībā 
  27 grāmatas Jaunajā Derībā 
 
 2. 3 punkti - Ebreju 
 
 3. 3 punkti - Grieķu 
 
 4. 3 punkti - 40 
 
 5. 4 punkti – Jēzus Kristus 
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Pārbaudes darbs 4.labojums 

Pareizās atbildes 
 

 
3.lapaspuse (turpinājums) 
 
 6. 4 punkti 
  Jēzus Kristus nāve un augšāmcelšanās. 
 
 7. 6 punkti (ieteicamās atbildes) 
  Svētais Gars vadīja cilvēku domas, ka viņi uzrakstīja to, ko Dievs gribēja, lai viņi 

uzraksta. 
 
 8. 6 punkti (3 punkti par katru) 
  Vajadzīgas tikai 2 atbildes. 

 (Ieteicamās atbildes) 
 •Lai pierādītu Bībeles precizitāti. 
 •Lai dotu kristiešiem cerību. 
 •Lai motivētu cilvēkus tuvoties Dievam. 
 •Tos nelieto, lai pareģotu nākotni. 

 
4.lapaspuse 
 
 9. 8 punkti (2 punkti par katru daļu) 
  (Ieteicamās atbildes) 
  (Vajadzīgas tikai 4 atbildes) 
  • Visi pravietojumi ir bijuši patiesi un pareizi. 
  • Bībele saka, ka tā ir Dieva Vārds. 
  • Jēzus teica, ka Bībele ir Dieva Vārds. 
  • Bībelē nav pretrunu. 
  • Arheoloģija pierāda, ka Bībele ir precīza. 
  • Medicīniskā prakse Bībelē pierāda, ka tā ir precīza. 
 • Pierādi sev, ka Bībele ir patiesa, pārbaudot tās mācības savā dzīvē. 

 
10. 17 punkti (pus punkts par katru).  

Skatīt 17.lapaspusi Studenta rokasgrāmatā sarakstu ar Jaunās Derības sadalījumiem un 
grāmatām. 

 



Apsveicam! 

__________________________________________ 

ir pabeidzis teorētiskās prasības kursā 

Īss Bībeles apskats. 
Mēs novērtējam tavu nodošanos šīm mācībām un ceram,  

ka tu turpināsi sekmīgi pielietot savā dzīvē Bībeles mācības, 
ko esi apguvis šajā kursā. 

Skolotājs__________________________________ 

Datums_______________________ 

Apsveicam! 

__________________________________________ 

ir pabeidzis teorētiskās prasības kursā 

Īss Bībeles apskats. 
Mēs novērtējam tavu nodošanos šīm mācībām un ceram,  

ka tu turpināsi sekmīgi pielietot savā dzīvē Bībeles mācības, 
ko esi apguvis šajā kursā. 

Skolotājs__________________________________ 

Datums_______________________ 
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