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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

DIEVA PLĀNS –
MŪSU IZVĒLE

 

CEĻOJUMS UZ DIEVA SIRDI

Džekija Eša 

"SIRDĪ ES NOGLABĀJU TAVUS VĀRDUS..."
PS 119:11

Vecās un Jaunās Derības citāti – no 2012. gada izdevuma teksta 
© Latvijas Bībeles biedrība, 2012. Vāka foto – Ivars Cišs.
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TĒMAS  
Ievads
1. nodarbība: 1. Mozus grāmatas 1.–2. nodaļa
 y Dievs Radītājs
 y 1. Mozus grāmatas radīšanas stāsts
 y Iedibinātā sabata diena
 y Vīrieša un sievietes radīšana
 y Laulība 
 y Laba un ļauna atzīšanas koks

2. nodarbība: 1. Mozus grāmatas 3. nodaļa
 y Čūska
 y Čūskas un sievietes sastapšanās
 y Nepaklausība
 y Grēka tieksmes 
 y Nepaklausības rezultāts

3. nodarbība: 1. Mozus grāmatas 3.–4. nodaļa
 y Cīņas sākšanās
 y Grēka sekas
 y Izraidīšana no Ēdenes dārza
 y Kains un Ābels
 y Ābela ticība un Kaina nākotne 

4. nodarbība: 1. Mozus grāmatas 5.–8. nodaļa
 y Ciltsraksti no Ādama līdz Noam
 y Radība pirms plūdiem 
 y Vīrs vārdā Noa
 y Plūdi un šķirsts
 y Dieva solījums

5. nodarbība: 1. Mozus grāmatas 9. nodaļa
 y Dievs svētī Nou
 y Asinīs ir dzīvība
 y Dzīvība un morālais likums
 y Cilvēki – Dieva tēla nesēji 
 y Atskats

6. nodarbība: 1. Mozus 9.–11. nodaļa
 y Dieva derība ar Nou
 y Noa – sava dēla apkaunots
 y Noas dēlu pēcteči
 y Vēl vienas grēka sekas – valodu sajaukšanās
 y Raduraksti no Šēma līdz Ābramam

Atskats
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IEVADS
Bībele sākas ar grāmatu, kas saucas 1. Mozus grāmata. To sauc vēl arī par 

Radīšanas grāmatu vai Genesis. Genesis ir latīņu valodas vārds, kas tulkojumā 
nozīmē "iesākums" vai "tapšana". Pirmajā Bībeles grāmatā ir sniegts radīšanas 
apraksts. Grāmata tā arī sākas ar vārdu "Sākumā…". Turpmākajos 1. Mozus jeb Gen-
esis grāmatas pantos un nodaļās mēs lasām par pirmā cilvēka – Ādama – un pirmās 
sievietes – Ievas – radīšanu, par laulības attiecību veidošanos. Bet jau drīz vien 
mums tiek vēstīts par pirmo cilvēku nepaklausību Dievam un tās sekām – cilvēku 
un Dieva savstarpējo attiecību un attiecību ar pārējo radību sabojāšanos. 1. Mozus 
grāmatā arī teikts par Dieva solījumu atjaunot visu, kas caur grēku un nepaklausību 
ticis sabojāts. 

Šie radīšanas un iesākuma stāsti runā arī par civilizācijas aizsākšanos, par 
zinātnes un tehnoloģijas pirmsākumiem, tāpat par daudzo valodu izcelsmi. Kā vēl 
viens sākums jāmin pēcplūdu laika jaunās dzīves sākums, ko Dievs veidoja ar Nou 
pēc plūdiem. Tālāk Bībeles sākuma nodaļās varam lasīt Ādama, Noas un Šēma 
ģenealoģiju, saskatīt vēlāko laiku cilvēku saistību ar pirmajiem cilvēkiem. 1. Mozus 
grāmatas pirmajās vienpadsmit nodaļās varam atrast iesākumu daudz kam. 

1Moz 2:10 lasām par vienu no daudzajiem "iesākumiem". Šajā gadījumā teksts 
runā par kādu upi. 10. pants sākas tā: "No Ēdenes izplūda upe, lai dzirdītu dārzu." 
Šo tekstu par upi, tās dalīšanos četrās galvenajās straumēs viegli var palaist garām, 
uzskatot, ka tās pieminēšanai ir neliela vai vispār nav saistības ar tālākajām Bībeles 
studijām. Kā zinām, katrai upei ir savs sākums. Varenajai Misisipi upei, kas plūst 
cauri Jaunorleānas deltu un ietek Meksikas Golfa straumē, sākums ir Minesotas 
kalnājos. Kolorādo upei, kas vijas un līkumo cauri Lielajam Arizonas kanjonam, 
sākums ir Ziemeļamerikas Rietumu Klinšu kalnos. Visam – lielam vai mazam – ir 
savs iesākums. 

Tomēr upes tēma vijas cauri visai Bībelei. Tā ir metaforiska upe. Vispirms par 
šo upi varam lasīt 1. Mozus 2. nodaļā. Upes tēma parādās visā Bībelē, šī tēlainā upe 
plūst no senās vēstures līdz mūsdienām, un tā ietek mūžībā. Tālāk ir minētas Rakstu 
vietas, kuras izlasot īsumā varam izsekot šīs upes plūdumam un pamanīt, ka šī upe ir 
gan reāla upe laikā un telpā, gan arī metaforiska, kas vieno cilvēkus visā vēsturē ar 
To, kas ir visas dzīvības avots. Izmanto marķieri un piezīmju blociņu, atzīmē pantus 
un tēlus, kuri, lasot šos tekstus, rodas tavā apziņā. Pašlaik tavs uzdevums nav dotās 
informācijas izprašana, bet gan upes un tās ūdens plūduma izjušana. 

•	 1Moz 2:10–14
•	 4Moz 24:6
•	 Ps 1:3
•	 Jes 58:11
•	 Ech 47:5–12

•	 Jņ 4:13–14
•	 Jņ 7:37–38
•	 Atkl 22:1
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Rakstu vietas, ko nupat izlasīji, parāda, ka upe, kas sākas 1. Mozus grāmatas 2. 
nodaļā, turpina plūst cauri Bībelei līdz pat pašai pēdējai Bībeles nodaļai Atklāsmes 
grāmatā. Šī metaforiskā upe sniedz Bībeles lasītājiem pestīšanas upes tēlu un dara 
Dieva Vārdu par svarīgu daļu Dieva ļaužu dzīvē. Upe, kas sākas 1. Mozus grāmatā, 
ir upe, kuras krastos Israēla ļaudis apmetās savā ceļā caur tuksnesi neilgi pirms 
ieiešanas apsolītajā Kanaānas zemē. Upes ūdens viņiem bija dzīvībai nepieciešams, 
lai viņi varētu turpināt savu ceļojumu cauri tuksnesim Kunga vadībā.

Pirmais psalms atgādina mums, ka kokiem, kas aug pie ūdeņu straumēm, 
lapas nenovīst un tiem ir daudz augļu. Pravietis Jesaja savā grāmatā apraksta labi 
apūdeņotu dārzu ar avotu, kur ūdens neizsīkst. Metaforiskā upe plūst cauri vēsturei. 
Ecehiēla grāmatā pravietis stāsta par upi, kas izplūst no Tempļa sliekšņa apakšas, un 
saka, ka tur, kur šī upe plūst, rodas dzīvība. 

Jānis, evaņģēlija autors, ieved mūs Jaunajā Derībā un 4. nodaļā atstāsta Jēzus 
teikto, ka tiem, kas dzers no ūdens, ko Viņš dod, nekad neslāps. Un Jāņa evaņģēlija 
7. nodaļā mēs mācāmies, ka Jēzus ir dzīvības ūdens un, ticot Viņam, arī mūsos plūst 
dzīvā ūdens straumes.

Beidzot, pēdējā Atklāsmes grāmatas nodaļa mums atsauc atmiņā tēlu no 
Ēdenes dārza. Tajā attēlota upe, kas plūst no Dieva un Jēra troņa, kur Jēzus valda kā 
Kungu Kungs un dod dzīvo ūdeni bez maksas.  

1. Mozus grāmata ir kā sākums kādai lielai upei. Lai šīs un tavas tālākās 
mācības kļūst par dzīvības ūdens straumi, kas remdē tavas dvēseles slāpes (Jņ 4:10). 
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Sāksim! 
Tu esi sācis ceļojumu, kas ietekmēs visu tavu dzīvi. Tavs ceļojums būs 

vienreizējs, it īpaši, ja tu no visas sirds dedzīgi centīsies pieaugt savā Bībeles 
izpratnē. Tava centīgā mācīšanās bagātinās tavu dzīvi, un Dievs runās caur savu 
vārdu uz tevi. 

Ieteicams turēt pa rokai dažas lietas, kas noderēs visā mācību laikā. 

1. Bībles studiju materiālu "Dieva plāns – mūsu izvēle".

2. Ja iespējams, jaunāko Bībeles izdevumu – Latvijas Bībeles biedrības 
2012. gadā izdoto Bībeles jauno tulkojumu (LBB 2012). Būtu labi, ja tev būtu 
Bībele, kurā būtu: 

•	 satura rādītājs, kurā secīgi nosauktas visas Bībeles grāmatas, 
•	 paralēlo Rakstu vietu atsauces, 
•	 konkordance jeb alfabētiskais Bībeles vārdu rādītājs, 
•	 svarīgākās Bībeles kartes.

3. Pildspalva vai zīmulis un marķieris.

4. Piezīmju grāmatiņa vai bloknots.

5. Kartotēkas kartītes.

Ar šīm lietām tu būsi sagatavojies mācībām un gatavs ceļojumam – navigācijai 
Bībelē. Pērkot Bībeli, vaicā pārdevējam padomu. Pievērs īpašu uzmanību tam, lai 
Bībelē būtu norādītas paralēlās Rakstu vietas. 

Latvijā var iegādāties dažādus Bībeles izdevumus, dažādus tās tulkojumus. 
Informācija par šiem izdevumiem pieejama Latvijas Bībeles biedrībā (www.bibeles-
biedriba.lv). Šīm studijām vislabāk noderēs jaunākais Bībeles tulkojums. Jaunākais 
tulkojums ir nopērkams gan ar deiterokanoniskajām grāmatām, gan arī bez tām. Vari 
izmantot abus izdevumus. Šajos izdevumos ir norādītas paralēlās Rakstu vietas. Vēl 
vari izmantot kādu 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. Dažādo tulkojumu salīdzināšana 
dažkārt palīdz labāk uztvert un izprast tekstu. 

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.

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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Ja šī ir pirmā reize, kad tu sāc studēt Bībeli, varbūt vispirms sāc ar ceļvedi 
"Iepazīsim savu Bībeli". Šī grāmata māca, kā rīkoties ar dažādiem palīglīdzekļiem, 
lai atvieglotu Bībeles studijas un palīdzētu tev labāk orientēties Bībelē. Bībeles 
iepazīšanas ceļvedi tu vari lejuplādēt te: http://www.lelb.lv/lv/?ct=gramatas&fu=read
&id=1423. Lai gan būtu ieteicams vispirms apgūt šo grāmatu, taču, arī neizmantojot 
to, tu vari gūt panākumus, apgūstot kursu "Dieva plāns – mūsu izvēle". 

Šis mācību līdzeklis ir veidots tā, lai tu varētu mācīties patstāvīgi. Tas ir 
draudzīgs lietotājam. 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 di-
vas 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 iespēju, 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.

Laiks sākt ceļojumu! Atver savā Bībelē pašu pirmo – 1. Mozus grāmatu. 
Sāksim ar pirmās nodaļas pirmo pantu. Kurš ir pats pirmais 1. Mozus grāmatas 1. 
nodaļā minētais vārds?
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1. NODARBĪBA – 1. DAĻA
IEVADS

Ir cilvēki, kuri nekad nav lasījuši 1. Mozus grāmatas pirmajās divās nodaļās 
aprakstīto radīšanas stāstu. Ja piederi pie tiem, kas šo stāstu ir lasījuši, nodarbība tev 
būs jau agrāk lasītā atkārtošana, bet, ja neesi lasījis, tu iegūsi pirmos iespaidus par to, 
ko Bībele stāsta par radīšanu. Šīs nodarbības nolūks nav diskutēt vai strīdēties, bet 
gan rosināt jautājumus. Atbildes uz tiem palīdzēs rast tālākais studiju materiāls. Lai 
tev prieks mācīties! 

Izlasi 1. Mozus grāmatas 1. un 2. nodaļu. 

JAUTĀJUMS. Par ko stāsta 1Moz 1:1?

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

Dievs radīja debesis un zemi. Vispirms pievērsīsim uzmanību tam, ka Dievs ir 
Radītājs. Atšķir sekojošās trīs Rakstu vietas, kuras stāsta par Dievu kā Radītāju: 

•	 Ps 102:26 runā par Dievu un saka: "_____________________________ 
______________________________ ___________________________"

•	 Ps 115:15 arī apliecina, ka Kungs ir "____________________________"
•	 Ps 148:5 saka: "_____________________________________________" 

Pieraksti savā piezīmju grāmatiņā, ko tu saproti ar vārdiem "Dievs ir Radītājs". 
Uz brīdi padomā, ko tu pats esi radījis vai gatavojis – varbūt izcepis torti, izveidojis 
lidmašīnas modeli? Lai arī ko tu būtu veidojis, tev, to darot, ir bijis konkrēts nolūks, 
un tu iepriekš biji domājis, ko vēlies paveikt. Tu arī centies, lai tavs darbs labi izdo-
tos. Aizver acis un uz brīdi iedomājies Dievu radīšanas brīdī – brīdī, kad tiek veidota 
debess un zeme. 

Tagad izlasi 1Moz 1:1–2.

JAUTĀJUMS. Ko Bībele stāsta par to, kāda bija zeme radīšanas sākumā? (1Moz 
1:2)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

"Un zeme bija tukšum tukša, tumsa bija pār dzīlēm…" Izklausās diezgan 
baismīgi, vai ne? 1965. gada tulkojumā rakstīts – "neiztaisīta un tukša", citu valodu 
tulkojumos par sākumu tiek runāts kā par haosa laiku, vispārēju jucekli. Šādā haosa, 
kārtības trūkuma un tukšuma laikā Dievs nolēma rīkoties. 
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JAUTĀJUMS. Kuri vārdi, kas minēti 1Moz 1:2, liek sajust Dieva klātnību pašā 
"iesākumā"? 

______________________________________________ Dieva Gars bija klātesošs. 
Dieva Gars "lidinājās pār ūdeņiem". Sajūtams, ka kaut kam tūlīt jānotiek. Kā vēl var 
aprakstīt šo Dieva Gara klātnību? 5. Mozus grāmata un Jesajas grāmata var palīdzēt. 
Izlasīsim! 

•	 5Moz 32:11____________________
•	 Jes 31:5______________________

LŪGŠANA. Kungs, paldies par Tava Gara klātbūtni jau pašā radīšanas iesākumā. 
Paldies par Tavu klātbūtni tajā un ap to, ko esi radījis. Paldies, ka Tu rūpējies par 
savu radību, savu roku darbu. Pateicos, ka Tu rūpējies arī par mani un par maniem 
mīļajiem. ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

1. NODARBĪBA – 2. DAĻA
VINGRINĀJUMS. Šajā nodaļā aplūkosim, kā notika radīšana. Lasīsim 3. pantu: 
"Un Dievs teica: "Lai top gaisma!" Un tapa gaisma." 148. psalma 5. pantā lasām: 
"Pēc Viņa pavēles tie radīti." Tagad uzraksti, ko Dievs vēl pēc savas pavēles radīja. 
Vari arī pierakstīt darbības, ko Dievs veica. Piemēram, 4. pantā Viņš "nošķīra" gais-
mu no tumsas. 9. pantā Viņš "savāca" ūdeņus vienkopus. 22. pantā Viņš svētī radību 
un liek tiem "augļoties un vairoties un piepildīt ūdeņus jūrās"

1. diena – 1Moz 1:3–5  ________________________________

2. diena – 1Moz 1:6–8  ________________________________

3. diena – 1Moz 1:9–13 ________________________________

4. diena – 1Moz 1:14–19 ________________________________

5. diena – 1Moz 1:20–23  ________________________________

6. diena – 1Moz 1:24–27  ________________________________

VINGRINĀJUMS. 1Moz 1 ik pa laikam atkārtojās trīs frāzes. Atrodi tās un 
atzīmē, cik reižu katra no tām tiek lietota. Vari izmantot marķieri un iezīmēt šīs vietas 
Bībelē. Vari pat izmantot trīs dažādu krāsu marķierus. 

"Un Dievs teica…"__________ reizes

"Un tā ir…" ___________ reizes

"Un Dievs redzēja, ka tā labi" __________ reizes.
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JAUTĀJUMS. Ko mēs no šīm frāzēm varam pateikt par Dievu?

 1. ____________________________________________________________

 2. ____________________________________________________________

 3. ____________________________________________________________

Dievs ir Radītājs. Viņš runāja. Radība tapa. Viss, ko Dievs radīja, bija labs, tas bija 
ļoti labi (1Moz 1:31).

JAUTĀJUMS PĀRDOMĀM. Kur es varu saskatīt Dievu kā Radītāju, kur 
es varu saredzēt Viņu, radot un uzturot visu radīto? Vai varbūt es reizēm domāju, ka 
Viņš pametis savu radīto pasauli un "aizgājis projām"? Kur es varu saskatīt Dieva 
gādību par savu radību? 

•	 Kol 1:16,17 ___________________________________________________
•	 Mt 6:25–34 ___________________________________________________

EJOT DZIĻĀK. Dievs ir bijis jau pirms paša iesākuma, ir un būs vienmēr.  
Dievs nav radīts. Viņš ir mūžīgs. Atkl 1:8 Viņš atklājas mums kā ________________  
un ___________. Atkl 21:6 Dievs atklājās kā ______________ un ______________.  
Kas tavā dzīvē ir bijis kaut kam iesākums? Varbūt tā ir bijusi bērna piedzimšana, 
pirmā skolas diena, kādas radošas darbības sākums? Savā piezīmju grāmatiņā pierak-
sti to, kas tev nāk prātā. Dievs pastāv jau pirms sākuma. Viņš vienmēr ir. 

JAUTĀJUMS PĀRDOMĀM. Ko tu domā, lasot, ka Dievs ir mūžīgs, alfa un 
omega, sākums un gals? ________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

LŪGŠANA. Mans Dievs, pateicos Tev, ka Tu esi visas radības Radītājs. Pašā 
iesākumā Tu izvēlējies radīt debesis un zemi. Viss, ko Tu radīji, bija ļoti labs. Paldies 
Tev par to! 
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1. NODARBĪBA – 3. DAĻA
1Moz 2:1 sākumā teikts, ka radīšana bija pabeigta. Turpini lasīt 2. un 3. pantu. 

Pieraksti tos: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

JAUTĀJUMS. Saviem vārdiem uzraksti, kas notika septītajā dienā  
(1Moz 2:2–3)?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

MĀCĪBA. Septītajā dienā Dievs pabeidza savu darbu, svētīja šo dienu, darīja to 
svētu. Dievs šajā dienā mitējās no sava darba, ko bija darījis. Šī diena tika atdalīta no 
pārējām dienām kāda īpaša nolūka dēļ, Dievs tajā atpūtās no saviem darbiem. 

•	 DEFINĪCIJA. Svētīt – iesvētīt, padarīt svētu.
•	 DEFINĪCIJA. Sabata diena – diena, veltīta pielūgšanai un atpūtai. 

Piezīme. Jūdu kopienai sabata diena ir sestdiena, bet pirmie kristieši izvēlējās kā 
pielūgšanas un atpūtas dienu svētdienu, lai tā pieminētu Jēzus augšāmcelšanos. 
Tas nav galvenais, kura diena tiek svinēta, bet princips, ritma ievērošana, ka katra 
septītā diena ir sabata diena. 

Jaunradītajai pasaulei Dievs deva savu kārtību. Viņš pats izvēlējās strādāt sešas 
dienas un septītajā dienā atpūsties. Vai Dievam pašam vajadzēja atpūtas dienu? Vai 
Dievs bija noguris? Dievs vēlas attiecības ar savu radību, un tādēļ Viņš šo dienu 
izvēlējās, lai atpūstos, priecātos par dzīvi kopā ar visu savu radību. Viņš vēlējās 
svinēt šo dienu. 1Moz 1:31 teikts, ka Viņš uzlūkoja visu, ko bija radījis, un atzina, ka 
viss bija ļoti labi. Iedomāsimies, ka Viņš vēroja kokus un dzīvniekus, Ādamu un Ievu 
un teica: "Es jūs visus esmu ļoti labi radījis." 

Sešas dienas nedēļā cilvēkiem ir dota iespēja strādāt, bet septītajā dienā dota 
iespēja atpūsties no saviem darbiem. Septītā diena ir domāta, lai koptu attiecības – 
vispirms jau attiecības ar Dievu, tad attiecības ar citiem – ģimeni, bērniem, kā arī 
veltītu laiku sev. Šis ir laiks, lai priecātos par Dieva radīto. Šis ir pielūgšanas laiks. 
Dievs zina, ka mums šāds laiks ir nepieciešams. Viņš zina, ka, lai pārējās sešās 
dienās varētu veiksmīgi darboties, mums ir nepieciešams laiks fiziskai un garīgai  
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atpūtai. Dievs arī zina, ka mums nepieciešams laiks, ko pavadīt kopā ar ģimeni un 
draugiem. Tāpat Viņš vēlas, lai mēs izbaudām Viņa radītās dabas skaistumu. 

VINGRINĀJUMS. Svētie Raksti stāsta par sabata dienu. Paskatīsimies, ko Dievs 
mums saka sekojošās Rakstu vietās:

•	 2Moz 16:23  __________________________________________________
•	 5Moz 5:12–15 __________________________________________________
•	 Jes 58:13–14 __________________________________________________

VINGRINĀJUMS AR LIETOJUMU. Apzinoties nepieciešamību atvēlēt 
laiku atpūtai un pielūgšanai, piezīmju blociņā apraksti savu sabata dienu. Ko tu savā 
sabata dienas kārtībā varētu mainīt, lai uzlabotu attiecības ar Dievu un cilvēkiem? 

Pārdomājot savas attiecības ar Dievu, savu Radītāju, es vēlos…

Attiecībā uz sevi – savu dvēseli, ķermeni un prātu – es vēlos izmainīt…

Savās attiecībās ar apkārtējiem, īpaši savu ģimeni un draugiem, kā arī ar apkārtējo 
dabu es vēlos mainīt…

LŪGŠANA. Mans Dievs, mans Radītāj! Es pateicos Tev par atpūtas laiku. Pārāk 
daudz laika es esmu veltījis darbam. Tavs Vārds man atgādina, ka man nepieciešama 
sabata diena, atpūtas diena, kad varu pielūgt Tevi un kopt attiecības ar citiem 
cilvēkiem un neizmirst arī par sevi. Dod, lai es spētu atrast atpūtu Tevī. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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1. NODARBĪBA – 4. DAĻA
VINGRINĀJUMS. 1Moz 1:26 Dievs saka: "Taisīsim cilvēku pēc Mūsu tēla, 
pēc Mūsu līdzības…" Stāstam par Ādama un Ievas radīšanu Bībelē tiek atvēlēts 
daudz vietas. 1. un 2. nodaļa sniedz atšķirīgas notikuma detaļas. Tas ir tādēļ, ka šie 
divi fragmenti rakstīti ar dažādu nolūku un mērķi. Izmantosim informāciju no abām 
nodaļām. Kādu ieskatu par radīšanu no katras Rakstu vietas varam iegūt? Neraugo-
ties uz to, ka tālāk tiek dots diezgan liels pantu skaits, mēģini no šiem pantiem izvilkt 
informāciju par vīrieša un sievietes radīšanu.

1. Mozus grāmatas 1. nodaļa
•	 Vārds "cilvēks" attiecas uz abiem – gan ________, gan________ (27. pants). 
•	 26. pants: ______________________________________________________
•	 27. pants  ______________________________________________________
•	 28. pants  ______________________________________________________
•	 29. pants  ______________________________________________________

  
 
2. Mozus grāmatas 2. nodaļa

•	 Kā sauca pirmo vīrieti? __________________(1Moz 4:1) 
•	 Kā sauca pirmo sievieti? _________________ (1Moz 3:20) 
•	 7. pants  ______________________________________________________
•	 18. pants  ______________________________________________________
•	 20. pants  ______________________________________________________
•	 21. pants  ______________________________________________________
•	 22. pants  ______________________________________________________
•	 23. pants  ______________________________________________________

MĀCĪBA. 1Moz 1:27 teikts, ka gan vīrietis, gan sieviete ir radīti pēc Dieva tēla. 
Dievs visiem mums ir devis atbildību atspoguļot Viņa tēlu visā radībā. Spogulis 
atspoguļo tā seju, kas tanī skatās. Tēls, ko redzam spogulī, ir kā kopija. Dievs vēlējās, 
lai cilvēki būtu tie, kas atspoguļotu Viņu visā pasaulē. Cilvēki nes Viņa tēlu, un mēs 
tad, kad ko radām, kad esam attiecībās ar citiem, kad izdarām izvēles, kad kādu 
mīlam, kad pielūdzam Dievu un kopjam attiecības ar Viņu, esam aicināti atspoguļot 
Viņu. Dievs, saucot cilvēku vārdā un aicinot viņu, ir devis mūsu dzīvei mērķi un 
nozīmi – atspoguļot Viņu . 

Cilvēks ir veidots pēc Dieva tēla; viņam jāvalda pār radību
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JAUTĀJUMS. Kādu svētību 1Moz 1:28 Dievs dod cilvēkiem? 
•	 ____________________ un __________________. 
•	 ____________________ zemi un _____________________.
•	 ____________________________ zivīm jūrā un putniem debesīs, pār visu, 

kas dzīvs un rāpo pa zemi."

JAUTĀJUMI PĀRDOMĀM
1. Vai kādreiz ir bijis tā, ka tu neesi redzējis savai dzīvei ne mērķi, ne nozīmi? 

2. Paturot prātā iepriekš lasītās Rakstu vietas, uzraksti, kuras vērtības Dievs ir  
 ielicis tavā dzīvē? _______________________________________________

_______________________________________________________________

3. Vai un kādos brīžos tu esi sajūties kā Dieva darbabiedrs? 

4. Dievs ir izraudzījis tevi atspoguļot Viņu tavā dzīvē un tevi uz to svētījis.  
 Vai, to uzzinot, tavā dzīvē kas mainījies? 

EJOT DZIĻĀK
•	 Izlasi 139. psalmu. Īpaši pievērs uzmanību 13.–16. pantam, tam, kā tie 

atspoguļo Dieva rūpes par savu radību, kura ir Viņa svētīta un aicināta 
atspoguļot Viņu. Ko šie panti saka par Dieva un Viņa radības – cilvēka  
attiecībām, kas pastāv jau pirms dzimšanas? 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
•	 Radīšana stāsta par mūsu attiecībām ar Dievu. Ko Ps 8:4–5 saka par vērtību, 

kāda mums ir Dieva acīs?
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
•	 Ko 1L 29:14 saka par lietām, kuras mēs uzskatām par savām? 
 ______________________________________________________________

LŪGŠANA. Mans Dievs, Tu esi ne tikai radījis mani, bet arī svētījis mani un 
manai dzīvei devis mērķi. Tu esi darījis mani par savu darbabiedru un esi man de-
vis atbildību par to, kā es atspoguļoju Tevi visai radībai. Paldies Tev par to, ka Tavs 
spēks darbojas manī. 

 ______________________________________________________________
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1. NODARBĪBA – 5. DAĻA
MĀCĪBA. Ļoti bieži pants no 1Moz 2:24 tiek lasīts laulību ceremonijā un izman-
tots laulību svētrunās. Dievs jau pasaules iesākumā iestādīja laulības institūciju – 
vīrieša un sievietes savienību. Vīrs atstāja tēvu un māti un pieķērās sievai, kļūdams 
viena miesa ar to. 

Pamanījāt, ka šajā pantā rakstīts, ka laulībā divi kļūst par vienu miesu. Ne jau 
laulībās sacītais jāvārds ir tas, kas divas atsevišķas personas padara par vienu. Tas ir 
vesels process, kas turpinās visu dzīvi. Šis process kulminē dzimumaktā. 25. pants 
stāsta, ka vīrietis un sieviete abi bija kaili, bet nekaunējās par to. 

JAUTĀJUMS. Ir vēl kāda pazīstama un laulībās bieži izmantota Rakstu vieta. Tie 
ir Mt 19:6, Jēzus teiktie vārdi. Atrodi šo Rakstu vietu! Kāds ir Dieva nodoms laulībai 
saskaņā ar šo Rakstu vietu? 

____________________________________________________________________

EJOT DZIĻĀK. Bībelē ir daudz pantu, kuri runā par laulību un Dieva nodomu 
laulībā vienotiem vīrietim un sievietei. Nākamie panti, ko apskatīsi, palīdzēs tavās 
tālākajās studijās. 

•	 Ef 5:21–33
•	 1Kor 13 (šī nodaļa bieži tiek saukta par mīlestības himnu)
•	 1Pēt 3:1–7

ATSKATS. Šajā nodarbībā mēs esam mācījušies par Dievu, debess un zemes 
Radītāju, un iepazinuši Viņu kā mūžīgu, pārlaicīgu, tādu, kas pats nav radīts. Mēs 
ievērojam, ka sešas radīšanas dienas noslēdzās ar vienu svētu, no citām nodalītu 
dienu. Sīkāk apskatījām arī cilvēka radīšanu un Dieva cilvēkam doto mērķi – 
atspoguļot Viņu pasaulē. Runājām arī par laulību un Dieva nodomu laulībā vīrietim 
un sievietei kļūt par vienu miesu. 

Dievs visu radīto atzinis par ļoti labu. Ikviena lieta un radība bija savā vietā. Viss bija 
veidots, lai dotu Viņam slavu un godu. Bet bija vēl kas…

JAUTĀJUMS. 1Moz 2:8–9 stāsta par Dieva veidotu dārzu. Šo dārzu sauca 
_______________. Dārza vidū auga divi īpaši koki. Tie bija ____________________ 
koks un _______________________________koks. 

2. nodaļas 15. pantā stāstīts, ka Dievs cilvēku iemitināja Ēdenes dārzā. Kādi bija 
Dieva norādījumi cilvēkam par šo dārzu? Izlasi 16. un 17. pantu! Ko Dievs pavēl 
cilvēkam? Noraksti šos pantus. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Ko Dievs sacīja par iespējamās nepaklausības sekām? 

____________________________________________________________________

Var likties, ka tas no Dieva puses bija netaisni – pašā dārza vidū dēstīt dzīvības un 
laba un ļauna atzīšanas kokus, lai šo koku augļi būtu par kārdināšanu cilvēkam. 
Bet Dievs bija radījis cilvēku ar gribu, lai tas varētu izvēlēties, vai paklausīt vai 
nepaklausīt Viņam. Koki atradās dārza vidū. Pārējā dzīvība centrējās ap tiem. Dievs 
vēlas, lai mūsu dzīves centrējas ap Viņa Vārdu. 

ATSPOGUĻOJOŠAIS JAUTĀJUMS. Ko Tev nozīmē dzīvošana ar Dieva 
Vārdu dzīves centrā? 

____________________________________________________________________

Pamanīji, ka Dievs nekad nav prasījis, lai cilvēki Viņu mīlētu? Mīlestība ir izvēle. 
Dārza vidū esošie koki bija iespēja, kā izvēloties paklausību, parādīt mīlestību 
Dievam. Vai nav interesanti, ka no visa, ko Dievs bija radījis, no visa, ko devis, lai 
cilvēkus iepriecinātu, no visa, kas bija domāts ēšanai, dārza vidū bija tikai divi koki, 
kuru augļus nedrīkstēja plūkt.

Stāsts turpinās 2. nodarbībā. Sākas kāda saruna…



WWW.FULLVALUE.ORG	 19	 © 2007 FULLVALUE MINISTRIES

Iepazīsim savu Bībeli

2. NODARBĪBA – 1. DAĻA
IEVADS. Dievs aplūkoja visu, ko bija radījis, un atzina to par ļoti labu. Sestajā 
dienā Dievs radīja vīrieti un sievieti. Viss, kas bija radīts, bija radīts cilvēkiem. Visu 
koku augļi bija domāti cilvēkam ēšanai (1Moz 2:9 un 2:16).

Dievs dārza vidū stādīja laba un ļauna atzīšanas koku. No šī koka cilvēkiem nebija 
ļauts ēst (1Moz 2:17). Dievs sacīja, ja cilvēki pārkāps šo pavēli, tie mirtin mirs. Tas 
skan taisnīgi un pieņemami.No visu pārējo koku augļiem bija atļauts mieloties, tikai 
nedrīkstēja plūkt šī viena koka augļus. Dievs bija labi gādājis par cilvēku un tā uz-
turu. 

Izlasi 1.Mozus grāmatas 3. nodaļu. 

JAUTĀJUMS. Kurš tēls parādās šīs nodaļas pirmajā pantā? 

____________________________________________________________________

VINGRINĀJUMS. Lai gūtu plašāku izpratni par čūsku, aplūkosim nākamās 
Rakstu vietas un ierakstīsim tabulā vārdus, kas to raksturo. 

Rakstu vieta Apraksts

1Moz 3:1

Lk 4:2

Jņ 8:44

2Kor 11:3

Ef 6:11

1Pēt 5:8

Atkl 12:9

Ievēro Jņ 10:10 lietotos kontrastus. Velns tiek aprakstīts kā ___________________ , 
kas nāk tikai, lai ________________ , _______________ un __________________. 
Jēzus savukārt nāk, lai ___________________________________________.

IEGAUMĒŠANA. Būtu ļoti labi, ja tu iemācītos Jņ 10:10 no galvas. Uzraksti šo 
pantu uz kartītes. Tad dažas minūtes pārdomā, ko tev nozīmē tas, ka Jēzus ir nācis, 
lai dotu tev jēgpilnu dzīvību – "dzīvību pārpārēm". Savas pārdomas īsumā pieraksti 
uz kartītes un tad lūdz Dievu, lai Viņš atver tavu sirdi, lai tu saprastu, ko tieši tev 
nozīmē šī "dzīvība pārpārēm".
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2. NODARBĪBA – 2. DAĻA

MĀCĪBA. Kārdināšana cenšas skart cilvēka pašu dziļāko būtību, neļaujot tai palikt 
tādai, kādu Dievs to paredzējis. Kārdināšana sevi prezentē kā kaut ko valdzinošu, kā 
alternatīvu vārdu, kas aicina tam paklausīt un izmantot to dzīvē. Tā sola savādāku 
realitāti, un šī cita realitāte bieži vien ir pretrunā ar patieso Dieva Vārdu. Mums 
vienmēr apkārt ir kārdināšana. Nav nekā slikta, ja tiec kārdināts, bet pakļaušanās 
kārdināšanai gan ir slikta. Visgrūtāk ir pazīt rafinētu un smalku kārdinājumu un 
saredzēt tā spēku un vēlmi mūs pievilt. Tad ir grūti saprast, kas ir labs un kas slikts. 
Kārdināšana ir mānīga, tā ir meli. Ja kārdināšanai izdodas mūs piemānīt un mēs šajos 
slazdos iekrītam, mūs pārņem vainas un kauna izjūta. Mums tiek nolaupīts prieks, un 
mēs vairs nevaram dzīvot pārpilnu un brīvu dzīvi, tādu, par kādu Jēzus runā Jņ 10:10. 

Tālāk nāk pats stāsts. Izlasi to 1Moz 3:1–7.

JAUTĀJUMI. Čūska un sieviete ir satikušās. Čūska uzdod kādu jautājumu. Ko 
čūska saka vispirms? 

____________________________________________________________________

Kādi bija Dieva vārdi, ko Viņš sacīja 1Moz 2:16? 

____________________________________________________________________

Ko sieviete atbildēja čūskai? 1Moz 3:2

____________________________________________________________________

Kādi bija Dieva vārdi 1Moz 2:16–17?

____________________________________________________________________

3. nodaļas 4. pantā kārdinātāja stratēģija mainās. Ko čūska saka par Dieva teikto 
cilvēkiem? 

____________________________________________________________________

Kur čūskas teiktajā ir meli? Izlasi vēlreiz 1Moz 2:17! 

____________________________________________________________________

Čūska sagroza Dieva Vārdus, pievienojot tiem savus melus. Kuri vārdi, ko čūska 
saka 5. pantā, ir paši lielākie meli? "…jūsu acis atvērsies un ____________________
_________________________________________________________________ ." 

Būtiskākais jautājums:
•	 kam tu ticēsi – Dieva Vārdam vai čūskas melīgajiem vārdiem? 
•	 Kas atradīsies tavas dzīves centrā? 
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EJOT DZIĻĀK. Čūskas 3. nodaļas pirmajos piecos pantos uzdotie jautājumi 
apšauba pašu Dieva Vārdu. Vai neesi dažreiz dzirdējis maldinošu kārdināšanas 
balsi, kas tavā prātā čukst: "Vai tiešām Dievs ir teicis…?" Un tālāk vēl pārdrošāku 
izaicinājums: "Vai patiesi Dievs tā bija domājis?"

Vai Dieva Vārds ir patiess? Vai tas ir vienīgā patiesība? Bieži par patiesību uzskata 
to, ko nu kurš ir izvēlējies sev par patiesību. Vai patiešām Dievs caur savu Vārdu 
runā uz mums? Un, ja arī Viņš tā ir teicis, vai patiesi Viņš arī tā ir domājis? Izlasīsim, 
ko Dievs saka Jes 45:18–19! 

•	 Ko Dievs saka, kas Viņš ir? ____________________________________
•	 Ko Viņš saka par saviem Vārdiem? Ar kādiem vārdiem beidzas 19. pants? 
 ___________________________________________________________

IZMANTOJUMS. Dažkārt rodas jautājumi un šaubas. Piemēram, vai ir tikai 
viens Dievs? Vai tas, kurš ir radījis debesis un zemi, patiesi ir Dievs? Vai citu Di-
evu nav? Ja Jesajas grāmatas 45. nodaļā sacīta patiesība, ko lai domā par daudzām 
dažādām ideoloģijām ar pretrunīgiem uzskatiem, kas pārstāvētas mūsdienu kultūrā? 
Kā lai zinu, kuram ir patiesība, ja liekas, ikvienam ir sava personiskā pieredze par to, 
ko sauc par patiesību? 

Rodas daudz un dažādi jautājumi. Kā mēs vispār varam būt pārliecināti par kaut ko? 
Dažkārt pat liekas, ka tas, ko Dievs sacījis, ir pārāk labs, lai tā būtu patiesība.

Piemēram, Jer 31:3. Tur Viņš saka: "Es esmu ______________________________."

Lasot šos vārdus, jāatceras reizes, kad ar savu piktošanos un dusmu izgāšanu esmu 
sabojājis attiecības ar draugu vai mīļoto. Un tagad Dievs saka man, ka Viņš mīl mani 
ar mūžīgu mīlestību. 

Atkal Rm 8:38–39 Viņš saka man, ka "esmu pārliecināts, ka ne _________________
___________________________________________________________________."

Nekas mani nevar šķirt no Dieva mīlestības. Vai tas patiešām var būt tiesa, ka 
nekas nešķirs? Pat ne tas, kas šķir mani no pārējiem manā dzīvē – nāve, šķiršanās, 
nesaprašanās, daždažādi strīdi un nesaskaņas?

Jautājumi, ko čūska uzdeva cilvēkiem Ēdenes dārzā, vēl cauri gadu tūkstošiem 
joprojām skan, tie tiek uzdoti arī man. 

Pārdomājot Jer 31, uzrakstiet divus jautājumus:
•	 Vai Dievs patiesi teica ___________________________________________?
•	 Vai Viņš patiesi domāja __________________________________________?

Pārdomājot Rm 8, uzrakstiet:

Vai Dievs patiesi teica _________________________________________________?

Vai Viņš patiesi domāja ________________________________________________?
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LŪGŠANA. Kungs, es vēlos zināt patiesību. Es vēlos vairāk uzzināt par Tevi un 
sadzirdēt to, ko Tu man gribi sacīt. Palīdzi man saprast un pieņemt to, ka Tavi Vārdi 
ir patiesība. Atver manu sirdi, lai es varētu ticēt, ka Tu runā to, kas patiess, un tas, ko 
Tu saki, ir patiesība. ___________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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2. NODARBĪBA – 3. DAĻA
MĀCĪBA. Atgriezīsimies pie 1. Mozus grāmatas 3. nodaļas. Mums palicis 
neatbildēts vēl kāds jautājums. Kādēļ gan Dievs dārzā iestādīja koku – ļauna un 
laba atzīšanas koku – un aizliedza no tā ēst? Turklāt par nepaklausību sekoja sods 
– "mirtin mirsiet" – nāve. No pirmā acu uzmetiena šāda prasība liekas neprātīga un 
sods pārāk smags. Dievs taču ir sacījis, ka Viņš ir mīlestības Dievs, un tomēr par 
nepaklausību soda ar tik smagām sekām. 

Pārdomāsim dažas lietas. Vispirms mums jāsaprot, ka Dievs ir attiecību Dievs. Viņš 
ir Radītājs un joprojām paliek iesaistīts visā, kas notiek ar Viņa radību. Tāpat notiek 
arī veselīgās vecāku un bērna attiecībās. Pēc Dieva nodoma vecāki ir iesaistīti bērna 
radīšanā. Pēc Viņa nodoma vecāki arī turpmāk paliek iesaistīti bērna dzīvē un rūpējās 
par bērnu. Arī Dievs rūpējās par savu radību un uztur to, un nekad nepamet (Jes 
49:15). 

Tanī pašā laikā ļoti svarīgi ir izprast patiesu mīlestību, kādai tai pēc Dieva nodoma 
jābūt. Mīlestība ir izvēle, tā ir gribas akts. Tās nav emocijas. Cilvēks pats izvēlas, 
mīlēt vai ne. Neviens cits nevar piespiest tevi mīlēt vai nemīlēt kādu personu. 
Paklausība ir mīlestības izpausme. Vecāki mīl bērnu, un bērns atbild uz šo mīlestību 
paklausot. Vecāki ģimenē nosprauž drošas robežas, kas rada vidi, kurā izrādīt citam 
pret citu mīlestību. Bērnam, otram laulātajam, vecākiem ievērojot šīs robežas, ir dota 
iespēja izrādīt savstarpēju mīlestību. 

Atcerēsimies, ka Dievs ir Radītājs un ka vīrietis un sieviete bija Dieva  radīti. Viņiem 
bija jāizprot savstarpējās attiecības un jādzīvo tajās. No koka augļiem bija aizliegts 
baudīt ne jau tādēļ, ka Dievs zināja, ka viņi nepaklausīs un vēlējās noskatīties viņu 
nepaklausībā. Viņš gribēja dot cilvēkiem iespēju atzīt Dievu, kāds Viņš, patiesais Di-
evs, ir. Tā bija iespēja cilvēkiem atzīt, ka tie ir Viņa dārgā radība un pakļauties Viņa 
autoritātei mīlestībā.

1Moz 3:4 čūskas uzdotā jautājuma dziļākā būtība ir, kas jums būs Dievs. Dievs 
vēlējās, lai Viņa radība paliktu sadraudzībā ar Viņu. Jo Viņš ir Dievs, viņu Radītājs, 
viņi ir tā dārgās radības. Viņš vēlējās, lai cilvēki pazītu Viņa labumu. Viss radītais 
bija ļoti labs. Dievs vēlējās, lai cilvēki izbauda mīlestības pilnas attiecības ar Viņu un 
viens ar otru. Viņš vēlējās pats uzņemties atbildības nastu par ļauna pazīšanu, vēlējās 
aizsargāt cilvēkus no ļaunā iespaida un varas. Viņa mīlestība uz to, ko Viņš bija 
veidojis, īpaši mīlestības pilnas attiecības ar cilvēkiem, bija liktas uz spēles, bet Viņš 
vēlējās uzņemties risku un deva tiem iespēju parādīt savu mīlestību paklausot. 

Paturot to prātā, izlasīsim 1Moz 3:6. Norakstiet šo pantu pārdomājot ikvienu vārdu.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

"Un viņa ņēma tā augli un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un 
viņš ēda."
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PĀRDOMĀM. Klusībā pārdomā šos vārdus. Savā piezīmju grāmatiņā pierak-
sti savas domas par to, kas notika. Cilvēki bija pazinuši vienīgi Dieva labumu un 
augstsirdību un nu tiek pievilti ticot, ja ēdīs augli, uzzinās vēl ko vairāk. 1Moz 3:7 
teikts: "Tad viņu abu acis tapa atvērtas.". Kas ir postošākais, pakļaujoties meliem un 
pievilšanai? Kas vēl tev nāk prātā? 

IZMANTOŠANA. Laiks personiskām pārdomām. 

•	 Padomā, kad tu esi ticis kārdināts, nepaklausījis, sacēlies. Apraksti kādu no 
šīm situācijām. ________________________________________________

 ____________________________________________________________
•	 Atceries situācijas, kad tu caur kādu citu cilvēku, tā vārdiem un darbiem 

piedzīvoji Dieva mīlestību. Kas bija šis cilvēks?  
Kā Dievs, Viņa vārdi un rīcība parādīja tev Dieva mīlestību un piedošanu? 

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
•	 Atminies kādu reizi, kad tev pašam bija iespēja sniegt Dieva mīlestību un 

piedošanu kādam tieši tādēļ, ka tu jau biji piedzīvojis Dieva mīlestību un 
piedošanu savā dzīvē. Kas bija šī persona, un kā Dievs lietoja tevi, sniedzot 
mīlestību un piedošanu otrām? 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

LŪGŠANA. Dievs, mans Radītāj, es atzīstos, ka esmu bijis Tev nepaklausīgs. 
Esmu sacēlies pret Tevi ar saviem darbiem, vārdiem un domām. Es lūdzu Tevi, 
piedod man un atgādini man, ka Tu esi mani radījis mīlestībā un vēlējies man sniegt 
pārpilnu dzīvi Jēzū Kristū mūsu Kungā. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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2. NODARBĪBA – 4. DAĻA
MĀCĪBA. Atkal pārlasīsim 1Moz 3:6 un atskatīsimies uz to, kas notika. Ādams un 
Ieva pakļāvās kārdinājumam, un viņu acis tika atvērtas. Būtu ļoti viegli rādīt ar pirk-
stu uz viņiem un teikt: "Jūs to izstrādājāt. Mums vairs nav nekādas izvēles." Viegli ir 
domāt, ka mēs neesam pie vainas, jo viņi ir tie vainīgie. Palūkosimies tuvāk. 

Šajā tekstā tiek parādītas cilvēku tieksmes. Kādas tās ir? Varbūt arī mūsu dzīvē ir 
līdzīgas situācijas ar līdzīgu "augli", kāds tas aprakstīts 3. nodaļā. Kādu vārdi 1. Mo-
zus grāmatas 3. nodaļā tiek lietoti, aprakstot šo augli? 

•	 Tas bija  __________________________________________________
•	 Tas bija  __________________________________________________
•	 Tas arī bija  __________________________________________________

Auglis bija labs, lai to ēstu, tīkams un iekārojams un solīja gudrību. 

Ja ir radusies tieksme pēc kaut kā, tad ar laiku rodas vēlēšanās to saņemt vēl un vēl. 
Šķiet, ka mums nekad nebūs diezgan, un vēlēšanās iegūt vairāk nebūs apmierināmas. 
Kad mums ir pieci lati, mēs vēlāmies vairāk. Kad esam tikuši pie iecerētā, arī ar 
to nav diezgan. Kad esam ieguvuši atzinību, vēlamies vēl. Kad atzinība pieaug, 
vēlamies būt vēl vairāk novērtēti. Kad esam neapmierināti, mūsu dzīvē vairs 
neparādās pateicība un novērtēšana. Kārdinājumi vēlas mūsu dzīvi centrēt ap 
saņemšanu, iegūšanu, sasniegšanu. 

JAUTĀJUMI PĀRDOMĀM. Padomā, kad tu esi pie sevis piedzīvojis vēlmi 
kaut ko iegūt vairāk.

•	 Kas tā bija par situāciju? __________________________________________
•	 Kas bija tas, ko tu vēlējies vairāk un vairāk? __________________________
•	 Kāds bija rezultāts? ______________________________________________
 ______________________________________________________________

Viena no galvenajām ir tieksme pēc izpriecām un baudām. Ja tās atbilst manām 
vēlmēm, tad man tās vajag. Ja es, kaut ko baudot, jūtos labi, ja tas izskatās labi, garšo 
labi, tad es to vēlos. Tieksme pēc izpriecām arī var būt neapmierināma. Prasības 
pēc izpriecām un baudām ar laiku pieaug. Baudas kļūst par pieradumiem, tad – par 
atkarībām. Baudas apslāpē racionālo domāšanu, veselīgus spriedumus un pār cilvēka 
egocentrisko pasauli esošas domas. Pateicoties baudām un izpriecām, uz spēles tiek 
liktas attiecības. Kas var notikt ar cilvēka attiecībām ar Dievu, ja viņš dzīves centrā 
liek izpriecas un baudas?
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JAUTĀJUMI PĀRDOMĀM. Vai ir bijis tā, ka tu būtu pamanījis, ka kāda no 
izpriecām tavā dzīvē ir kļuvusi par tieksmi? 

•	 Kas notika? ____________________________________________________
•	 Kas bija šī izprieca? _____________________________________________
•	 Kādas bija sekas? _______________________________________________
 ______________________________________________________________

Trešā tieksme ir vēlēšanās iegūt gudrību. Gudrība, zināšanas ir spēks. Ja mēs vairāk 
zinām, mēs varam citus kontrolēt; varam tos iebaidīt, varam izskatīties kruti. Vara 
ļauj kontrolēt. Pasaule būs mana, es to iekarošu! Vara un kontrole noved pie tā, 
ka mums neviens cits nav vajadzīgs un mēs varam dzīvot lepni un neatkarīgi – 
neatkarīgi arī no Dieva, sava Radītāja. Kas notiek ar cilvēku, kurš ļauj centieniem 
pēc varas kļūt par savas dzīves jēgu? 

JAUTĀJUMI PĀRDOMĀM. Vai tavā dzīvē ir bijusi kāda situācija, kad 
vēlēšanās pēc varas un kontroles radījusi problēmas?

•	 Kas tā bija par situāciju? __________________________________________
•	 Kas bija spēks, kas vēlējās visu kontrolēt? ____________________________
•	 Kādas bija sekas? _______________________________________________
 ______________________________________________________________

Jes 14:13–14 Dievs caur pravieti Jesaju parāda cilvēces būtību. Ko pantos minētā 
persona sacīja par to, ko viņš darīs?

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________

Sevis likšana Dieva vietā nozīmē beigas. Ieva pakļāvās šim kārdinājumam. 
Sieviete pirmā ņēma augli un ēda. Viņas vīrs turpat vien bija. Acīmredzot arī viņu 
savaldzināja iespēja paklausīt kāda cita – čūskas, nevis Dieva vārdiem. "Un viņa 
ņēma tā augli un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda." 

IEGAUMĒŠANA. Klusumā vērsīsimies pie Dieva, kurš mūs mīl, un Viņa 
priekšā atzīsim savu stāvokli. Atvērsim Rm 3:23–24. 22. panta beigās rakstīts: "Jo tur 
nav nekādas atšķirības." Iesākot ar šiem vārdiem, uzrakstiet 23. un 24. pantu: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Iegaumējiet šos abus pantus. Uzrakstiet tos uz kartotēkas kartītēm un pievieno-
jiet savai bibliotēkai. Šie vārdi atgādina, ka visi cilvēki ir grēkojuši un nav spējuši 
atspoguļot Dieva patieso attēlu radībai, kā Viņš bija to vēlējies (1Moz 1:27). Bet tajā 
pašā laikā šie panti atgādina, ka mēs esam taisnoti Dieva žēlastībā caur atpirkšanu, 
kas nāca caur Jēzu Kristu. 

DEFINĪCIJAS. 
Taisnošana – Dievs nepiemin grēkus. Apsūdzība par maniem grēkiem ir noņemta. 
(Pretēja taisnošanai ir notiesāšana.) Dievs ir mani pasludinājis par nevainīgu. Viņš ir 
teicis, ka mūsu attiecības ir atjaunotas. Jēzus dzīve, ciešanas un nāve – tas viss bija 
manis dēļ. Jēzus darīja mani taisnotu Dieva priekšā. 

Žēlastība – Dievs man ir sniedzis tādu mīlestību, kādu es neesmu pelnījis. Grēka 
sods ir nāve. To es esmu pelnījis (sk.: 1Moz 2:17 un Rm 6:23). Caur Jēzus ciešanām 
un nāvi es esmu saņēmis mīlestību, ko neesmu nopelnījis, Dieva žēlastību; un šī 
mīlestība dara mani brīvu, un es varu dzīvot ar Viņu mūžīgi. 

Izpirkšana, atpestīšana – Dievs vēlējās izpirkt jeb atpestīt to, kas grēka dēļ bija 
zaudēts. Mana bezvainība bija zudusi, manas attiecības ar Dievu bija sabojātas. Es 
biju kļuvis grēka, nāves un sātana vergs. Maksa par manu izpirkšanu no "verdzības" 
bija Dieva Dēla Jēzus nāve. Atpestīšana ir Dieva rīcība, lai atgūtu mani sev un 
izglābtu no apspiestības, no nāves soda, kas man draudēja manu grēku dēļ. Tas tika 
izdarīts, pateicoties Jēzus Kristus svētajai dzīvei, nāvei un augšāmcelšanas dēļ no 
nāves. 

Piezīme. Šie termini mācību laikā bieži atkārtosies. Pievieno šīs definīcijas pārējām, 
uzrakstot tās uz kartītēm, lai ik pa laikam vari tās pārlasīt. 

LŪGŠANA. (Atceries, kas bija rakstīts Rm 3:23–24.) Kungs, es atzīstu, ka esmu 
grēkojis un pelnījis mūžīgo nāvi. Paldies par Tavu Dēlu Jēzu, kurš ir taisnojis mani 
un atkal mani pie Tevis pievedis. Paldies, ka esmu nomazgāts no saviem grēkiem, ka 
man ir piedots, ka esmu pasludināts par nevainīgu. Paldies par Jēzu, manu Pestītāju, 
kas caur grēku piedošanu atbrīvojis mani un padarījis par Tavu bērnu. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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2. NODARBĪBA – 5. DAĻA
2. nodarbības 5. daļa galvenokārt balstīsies uz 1Moz 3:7–13. Šajā nodarbībā pabeig-
sim aplūkot 3. nodaļu un skatīsim 4. nodaļā aprakstīto stāstu par Kainu un Ābelu. 

Pasaulē bija ienācis grēks. 1. Mozus grāmatas 3. nodaļā 7. pantā stāstīts, kas notika 
tālāk. "Tad…: 

•	 Viņu abiem ___________________________________________________
•	 Un nu viņi ____________________________________________________
•	 Un viņi ______________________________________________________
•	 Viņi uztaisīja __________________________________________________

Nepaklausībai ir savas sekas. Kad tiek pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi, sekas ir 
soda kvīts saņemšana. Kad bērns neklausa vecākiem vai kādai citai autoritātei, viņš 
saņem sodu. Arī vīrietis un sieviete par pārkāpumu drīz vien saņēma sodu. Kā sekas 
par nepaklausību Dieva pavēlei neēst no ļauna un laba atzīšanas koka augļiem viņi 
dabūja pieredzēt to, ko Dievs nebija cilvēkiem plānojis. 

Izlasīsim pantus no 1Moz 3:7–13. 

SEKAS Nr. 1. Tūlīt pēc pārkāpuma radās kauna sajūta. "Viņi zināja, ka 
_________________"(1Moz 3:7). Viņi iepriekš bija pazinuši labo, un tagad viņi arī 
zināja ļauno. Iesākās viņu slēpšanās. Apsegšanās. Vispirms "viņi _______________
un taisīja sev ______________ ". Viņi arī kaunējās viens no otra. Intimitāte, kas bija 
pastāvējusi, bija zudusi. 

SEKAS Nr. 2. 1Moz 3:8–10. Nākamais, kas parādījās, bija vainas apziņa. Vainas 
apziņa liek mums slēpties. 8. pantā teikts: "Un viņi paslēpās _____________." To, ko 
Dievs bija radījis, lai viņi par to priecātos, to viņi izlietoja par apsegu un par aizsegu 
no Dieva, no Tā, kas bija viņus radījis un izvēlējies par draugiem. Ar Viņu tiem 
nebija ne no kā jābaidās. Bet tagad viņi no Dieva slēpās. 

•	 9. pants: "Un Kungs Dievs sauca cilvēkam un teica viņam: 
"______________________________________________________?"
•	 "Un tas teica: "________________________________________."

Bezvainīgums bija pazaudēts. Pēc radīšanas viņi nezināja, ka ir kaili. Kas tev to 
sacījis? Kauns un vaina izgaismoja viņu grēku. Viņi kaunējās par to, ka ir kaili, un 
tādēļ, ka bija vainīgi, slēpās. 

JAUTĀJUMS. Varbūt mēs nemaz tik ļoti no viņiem neatšķiramies? Kā mēs atbil-
dam, ja kāds mūs ir atradis? Vai ne tā: "Kas tev teica? " Esam pieķerti! Mēs steidzīgi 
slēpjamies. Varbūt neslēpjamies starp kokiem kā Ādams un Ieva, bet slēpjamies...
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•	 Vai tev vienmēr ir viegli atzīt savu kaunu un vainu par pagātnes grēkiem? 
 __________________________________________________________
•	 Ko tu izlieto par "slēptuvi" – apsegu, lai paslēptos no citiem? 
 __________________________________________________________
•	 Kur tu dodies slēpties, kad tev ir bail, ka tevi atradīs? 
 __________________________________________________________

SEKAS Nr. 3. Trešās grēka sekas ir vēlēšanās notikušajā vainot kādu citu. 11. 
pantā Dievs jautā: "_________________________________________?" Un cilvēks 
atbild: "__________________________________________." Ādams vaino ne tikai 
sievieti, bet arī Dievu. "Tā sieva, ko tu man devi…" "Un Kungs Dievs teica sievai: 
"Ko tu esi izdarījusi?"" Arī sieviete meklēja kādu, ko vainot, un sacīja: "Čūska 
mani pievīla, un es ēdu!" Vajag kādu, ko vainot. Ko tāda vainošana izdara ar mūsu 
attiecībām? Vainošana atdala vīrieti ne tikai no viņa sievas (7. pants), bet arī no Di-
eva, no Tā, kas viņu bija radījis un kas bija cilvēkam vēlējis tikai to labāko no visa, 
ko radījis. 

PĀRDOMAS. 
•	 Pārdomā, par ko bieži vien Dievs tiek vainots?
•	 Vai un kad arī tu esi bijis viens no šādiem vainotājiem? 
•	 Grēka dēļ mēs atsakāmies uzņemties atbildību paši par savām domām un 

rīcību. Vienmēr atrodas kāds cits vai kas cits, ko mēs vēlamies padarīt par 
vainīgu savā vietā. Kas mainīsies, ja tu pats uzņemsies atbildību un vairs 
nemeklēsi kādu citu vainīgo, nevainosi Dievu? 

 __________________________________________________________

LŪGŠANA. Kungs, es esmu grēcinieks. Es esmu notiesāts ar kaunu, vainu, 
nespēju uzņemties atbildību par sevis paša veiktajām izvēlēm. Piedod man to, ko 
esmu ar vārdiem sacījis aplamu, ko esmu darījis un kas izraisījis nošķirtību starp 
mani un maniem mīļajiem. Piedod man to, ko  esmu darījis, kas atšķīris mani no 
Tevis. Es uzticos Tev un ticu, kas esmu Tavs bērns, jo esmu taisnots, man pieder Tava 
žēlastība, esmu atpirkts ar Tava Dēla asinīm. Par to Tev pateicos 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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3. NODARBĪBA – 1. DAĻA

IEVADS. Neapstāsimies pie radīšanas stāsta, saskatot vienīgi cilvēku kaunu, 
vainas sajūtu, nespēju uzņemties atbildību par savām domām un rīcību. Atcerēsimies, 
kas rakstīts Jer 31:3: "Ar mūžīgu mīlestību Es mīlēju tevi…" No 1. Mozus grāmatas 
3. nodaļas cēlies vispārprastākais priekšstats par Dievu, kas stāsta, ka Dievam 
apnikusi sava radība, Viņš tai uzlicis lāstu, izstiepis savas rokas riebumā un izdzi-
nis cilvēkus no dārza, lai nekad vairs tos neredzētu un nedzirdētu. Šis maldīgais 
priekšstats parāda Dievu kā dusmīgu un atriebīgu Dievu, kas tā rīkojas par spīti paša 
radītajiem cilvēkiem. 

Palūkosimies vēlreiz uz šo stāstu. Izlasīsim 14. pantu. Vispirms Dievs uzrunā čūsku, 
Viņš saka: "Tāpēc ka tu_______________________________________________!" 

Cīņa ir sākusies! Skaidri redzams, kurš kurā frontes pusē atrodas. Notiek karš starp 
ļauno un labo. Katrai pusei ir savi čempioni – cīnītāji. Kuri tie ir? 

•	 Ko Ps 106:1 saka par cīnītāju par labo? 
 _________________________________________________________
•	 1Kor 15:57 mums nosauc Dieva cīnītāju uzvarētāju
 _________________________________________________________
•	 Ef 6:11–13 attēlo ietērpšanos bruņās un gatavošanos kaujai. Kurš ir karotājs 

par ļauno? 
 _________________________________________________________ 
•	 Pasvītro šī panta vārdus, kas apraksta "tumšās komandas "spēkus.

MĀCĪBA. Raksti stāsta par cīņu, kas turpinās vēl mūsdienās. Bībele ir grāmata 
par cīņu starp Dieva mīlestību un velna viltību. Visas Bībeles grāmatas tiek centrētas 
ap šo tēmu. Tiek parādītas personības, tēli. Atklājas stratēģijas, un parādās intrigas. 
Sāga sākas 3. nodaļā ar vārdiem, ko Dievs saka čūskai: "Tāpēc ka tu to darīji…" 
Sekojošais lāsts, kas lasāms 14. un 15. pantā, pasaka, kam jānotiek ar ļaunā cīnītāju. 
Atkl 12:9 parāda, kā šī kauja beidzas ļaunajam un "tumsas pasaules" komandai. Uz-
raksti šo pantu: 

"________________________________________________________________

_________________________________________________________________."

Tātad par ko notiek cīņa? Dievs ir labs, un viss, ko Viņš radījis, ir labi, ļoti labi 
(1Moz 1:31). Viņa nodoms bija, lai Viņa radītie cilvēki pazītu tikai labo un dzīvotu ti-
kai attiecībās ar Viņu, paklausītu tikai Viņa vārdam. Bet atceries, pirmajā kārdināšanā 
čūska vēlējās, lai cilvēki pazītu ne tikai labu, bet arī ļaunu. Čūska vēlējās tos dabūt 
savā pusē. Vēlējās, lai cilvēki paklausa viņai. Kārdinājums skāra pašu cilvēku būtību. 
Viņiem bija jāatbild uz jautājumu: "Kas dzīvos un valdīs viņu sirdī un dzīvē?" Cīņa 
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tagad notiek par visas cilvēces dvēselēm. Vai Dievs uzvarēs vai sātans? Dievam 
nav jāatbild uz šādu jautājumu. Dievs tikai vēlas, lai cilvēki Viņu mīl un ļauj Viņam 
valdīt savā sirdī un būt par viņu dzīves centru. 

14. un 15. pantā Dieva dusmas krīt pār čūsku, pār ļauno. Tiek izteikts lāsts par 
velnu. Velns – sātans tiek dēvēts arī par kritušo eņģeli.14. un 15. pants runā par viņa 
krišanu. 

•	 Viņš ir Dieva nolādēts (14. pants).
•	 Viņš līdīs uz vēdera visu atlikušo dzīvi (14. pants).
•	 Viņa galva tiks sadragāta (15. pants).

EJOT DZIĻĀK. 14. un 15. pantu nav viegli saprast, bet ir svarīgi zināt, ka 15. 
pants ir pats pirmais Bībelē, kas runā par Dieva solījumu atpestīt cilvēci. (Piezīme: 
paskaties definīcijas 2. nodarbībā!) Šis pants sola, ka Dievs atjaunos pašreizējās 
sabojātās attiecības, kas atdala Dievu no cilvēces, kas atdala Dievu no radības. Bet kā 
beigsies ienaids, kas pastāv starp čūsku un sievas dzimumu? 

"Viņš tev sadragās galvu" – šis apsolījums stāsta par uzvaru, kas nāks caur Jēzus 
ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos. Tas ir aprakstīts evaņģēlijos, kurus skatīsim 
turpmākajās studijās. Tie, kas vēlas jau iepriekš ieskatīties velna sakāvē, var izlasīt 
1Kor 15:20–28.57. 

"…bet tu viņam sadzelsi papēdi" – šī daļa attiecas uz Jēzus nāvi. Iedzelšana papēdī 
nozīmē Kristus nāvi, bet augšāmcelšanās – tā ir uzvara pār ļauno, tā ir ienaidnieka 
"galvas sadragāšana". 

IEGAUMĒŠANA. Atzīstot, ka 1Moz 3:15 ir sarežģīta Rakstu vieta, tomēr 
būtu labi, ja tu to censtos iegaumēt. Šo pantu līdz ar pārējiem centies atcerēties, lai 
paplašinātu zināšanas par to, kā Dievs savā Vārdā atklāj pestīšanas stāstu. Pieraksti 
1Moz 3:15 uz kartītes un iegaumē. Uz kartītes vari uzrakstīt: "Dieva apsolījums", lai 
atcerētos, ka šis ir pirmais Dieva solījums atpestīt tevi un mani un padarīt mūs atkal 
par saviem dārgajiem bērniem. 
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3. NODARBĪBA – 2. DAĻA

VINGRINĀJUMS. Grēka sekas pārņēma visu radību. To jau varam lasīt Dieva 
sacītajā Ievai 1Moz 3:16. Varam lasīt par sekām, kādas grēks atstāja uz sievieti. Kas, 
pēc Dieva teiktā, ir šīs sekas?

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

Vīrietis arī nepaklausīja. Arī viņa dzīvi ietekmēja grēka lāsts. Kam grēka dēļ bija 
jānotiek? 

1.  ________________________________________________________________

2.  ________________________________________________________________

3.  ________________________________________________________________

4.  ________________________________________________________________

5.  ________________________________________________________________

MĀCĪBA. Grēks bija padarīts. Ļaunais bija parādījis savu būtību. Vīrietim un 
sievietei nu acis bija atvērtas, viņi saskatīja to realitāti, kādā nu būs jādzīvo. Grēks 
nebija tikai vienu reizi noticis, tas bija iespiedies, izplatījies visā viņu dzīvē un arī 
turpmāk būs viņu dzīves daļa līdz pat viņu nāvei. Kā viņi varēja justies? Varbūt mēs 
kaut nedaudz varētu izprast viņus, ja atcerētos reizes, kad esam sacījuši: "Es nekad tā 
nedarīšu." Un tad pēc laika redzētu sevi no sirds nožēlojam savu nepaklausību.

Nāk prātā aina, kad vecāki ar sāpēm noskatās, kā viņu bērns pārdzīvo savas 
nepaklausības sekas. Mēs sadzirdam viņus sakām: "Tas mani sāpina tāpat kā tevi vai 
vēl vairāk." Vecāki arī nes bērnam uzliktā soda sekas.

UZDEVUMS. Bet Dievs pat tagad nepamet Ievu un Ādamu. Tā vietā Viņš it kā 
mēģina sabojāto izlabot, joprojām rūpējas par tiem, ko Viņš mīl. Dievs paveic trīs 
lietas. Kuras? 

1. Atceries 7. pantu, kas stāstīja par to, ka cilvēki, lai slēptu savu 

kailumu, izmantoja vīģu lapas. Kas bija tas, ko Dievs darīja vispirms? 21. pants 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Lai radītu apģērbu, piemērotu jebkādiem apstākļiem, bija jāizlej dzīvnieku asinis. 
Jāatzīmē vēlreiz, ka jau pašā Bībeles sākumā Dievs pievērš mūsu uzmanību tam, ka 
grēku apsegšanai ir nepieciešams upuris, asins izliešana. Ebr 9:22 atgādina, ka "bez... 
__________________________________________________________________." 
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2. Bija radusies jauna problēma, kura bija jārisina. Kas tā bija par problēmu? 

(22. pants) _________________________________________________________

Kādēļ Dievam bija jāaizsargā cilvēki no dzīvības koka? 

__________________________________________________________________

Ko Viņam vajadzēja darīt? 

__________________________________________________________________

3. Ko Dievs nolika pie Ēdenes dārza vārtiem? _____________________________

Kādēļ? ____________________________________________________________

JAUTĀJUMI PĀRDOMĀM
Padomā, kā Dievs šajos notikumos un savā rīcībā parādīja mīlestību uz cilvēkiem. 
Savas pārdomas pieraksti. 

1. Vai tas, ka sieviete un vīrietis centās aizsegt sevi, paslēpties no sava kauna, deva 
kādu labumu? 

2. Kas notiktu, ja viņi būtu ēduši arī no dzīvības koka un turpinātu dzīvot mūžīgi 
savā grēcīgajā stāvoklī bez cerības uz atjaunotām attiecībām ar Dievu? 

3. Zinot cilvēku tieksmi uz grēkošanu, vai tanī, ka Dievs nolika sargu pie Ēdenes 
dārza, vari saskatīt Dieva mīlestību? 

LŪGŠANA. Kungs Dievs, par spīti tam, ka esam grēcinieki, Tu joprojām mūs 
mīli. Neraugoties uz to, ka neesam paklausījuši un esam sacēlušies pret Tavu gribu 
un Tavu prātu, Tu joprojām turpini parādīt savu mīlestību un rūpes par mums un visu 
savu radību. Tavs Vārds ir patiesība. Rm 8:39 Tu esi sacījis, ka nekas "mūs nespēs 
šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā". Pateicos par šo labo 
vēsti, kas stāsta par Tavu žēlastību. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

NOSLĒDZOŠIE KOMENTĀRI 2. DAĻAI. Lasot 1. Mozus grāmatas 3. 
nodaļu, esam sastapušies ar materiālu, kas var radīt jautājumus. Nav jāpaskaidro, ka 
dažās mācību stundās nav iespējams sīki visu izskatīt. Taču ir kāda svarīga patiesība, 
kas tev jāzina, proti, Dievs ir gan Dievs, kas mīl tevi ar mūžīgu mīlestību (Jer 31:3), 
un reizē arī svēts Dievs, kas saka: "Topiet nu pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs." 
(Mt 5:48) Kā svēts Dievs, Viņš nevar atrasties blakus grēkam, ne arī attaisnot to, 
vienkārši to ignorējot. Viņš savu mīlestību uz cilvēci parādīja, iznīcinot grēku, kas 
atdalīja Viņu no tiem, ko Viņš mīlēja, no nāves, kas varēja mūs uz mūžību atdalīt no 
Viņa, no velna. Bībele – tas ir stāsts par to, kā Dievs izvēlējās atpestīt savus ļaudis 
un atkal no jauna ievest tos mīlošās attiecībās ar sevi. Bet viņš izvēlējās nerīkoties 
viens un šajā darbā iesaistīt arī cilvēkus, likdams tiem darboties caur vēsturiskiem 
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notikumiem un apstākļiem, lai piepildītu to apsolījumu, ko Viņš bija devis Ādamam 
un Ievai Ēdenes dārzā – lai sadragātu čūskai galvu un visu radību atkal ievestu 
atjaunotās attiecībās ar sevi. Viņš vēlas, lai mēs ikviens iepazītu Viņu kā to, kas mīl 
mūs un grib, lai mēs nāktu ar Viņu personiskās attiecībās caur Viņa Dēlu Jēzu Kristu 
un iepazītu Jēzu kā mūsu Kungu un Pestītāju. 

3. NODARBĪBA – 3. DAĻA
Ādams un Ieva vairs neatradās Ēdenes dārzā. Dievs viņus no turienes bija izraidījis. 
Mēs varam iedomāties, viņus ejot prom, un atskatoties viņi redz ķerubus ar 
ugunīgiem zobeniem, kas nolikti "lai sargātu ceļu uz dzīvības koku". Izmisuma 
pilna aina! Var tikai minēt, kas risinājās viņu prātos. Viņi nekad nebija bijuši ārpus 
dārza. Viņi nezināja, kā tas ir – dzīvot vieniem, pašiem par sevi. Līdz šim viņiem viss 
nepieciešamais bija ticis sagādāts, un viņiem tas bija tikai jābauda. Bija pastāvējusi 
saskaņa starp viņiem un visu pārējo radību. Kāda dzīve likās Ādamam, kad bija 
jāiegūst raža no zemes, kurā auga ērkšķi un dadži? Ievai nebija ne mazāko zināšanu 
par sāpēm, kas būs jāpārcieš, dodot bērniem dzīvību, nedz arī, kā tas būs, kad vīrs 
pār viņu valdīs. Kur tagad ir Dievs? 

Pirmo reizi viņi piedzīvoja vientulības sāpes. Neskatoties, ka viņi bija kopā – 
laulībā, grēks ienesa atšķirtību viņu attiecībās. Arī to viņi iepriekš nebija pazinuši. 
Atcerēsimies vārdus no 1Moz 2:24 – "un viņi būs viena miesa". Un papildus tam 
viņu attiecības ar Dievu arī bija mainījušās. Grēks bija ienesis kaunu un vainu, kas 
atdalīja viņus no Dieva. Viņi slēpās no Dieva un viens no otra. Kad lasām, kā grēks 
sagrāva attiecības viņu ģimenē, stāsts kļūst vēl skumjāks. Un turpmāk kļūst vēl 
ļaunāk…

Izlasi 1. Mozus grāmatas 4. nodaļu! 

Šajā nodaļā nav daudz detaļu. Iespējams pat, kad būsi pabeidzis šo nodarbību, tev 
būs vairāk jautājumu nekā atbilžu. 1. Mozus grāmatas pirmo nodaļu jēga ir velna 
iznīcinošo darbību un destruktīvo seku atklāšana, seku, ko radījis grēks, ietekmējot 
cilvēces attiecības ar Dievu un pārējiem, ar visu radību. Tās atklāj ienaidnieka 
arsenālu un spēku, kas tiek lietots, lai ievainotu, atšķirtu un iznīcinātu. Paturiet to 
prātā! 

Iesim tālāk. 4. nodaļa atklāj grēka graujošo spēku, tam iespiežoties ģimenes dzīvē. 
Kad mēs to esam pamanījuši, mums jāmēģina arī šādās situācijās pamanīt Dieva 
klātnību.

VINGRINĀJUMS. Stāsts turpinās. "Un Ādams atzina Ievu, savu sievu."  Kā 
sauca dēlus, kas viņiem piedzima? 

_______________ un _______________. 

Ko mēs varam pateikt par viņu nodarbošanos? (2. pants)
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•	 Ābels – _______________________________________________________
•	 Kains – _______________________________________________________ 

Pēc kāda laika Kains un Ābels pienesa Kungam upuri no sava darba augļiem. Ko viņi 
katrs atnesa?

•	 Kains atnesa __________________________________________________

•	 Ābels atnesa __________________________________________________

Kāda bija Dieva reakcija uz šiem upuriem? 

•	 Ābela upuri ___________________________________________________
•	 Kaina upuri  ___________________________________________________

•	 Kad Dievs neuzlūkoja Kaina upuri, ko tad Kains darīja? 

 _____________________________________________________________

MĀCĪBA. No pirmā acu uzmetiena nešķiet, ka Dievs būtu rīkojies godīgi pret 
abiem brāļiem, un pat izskatās, ka Viņš pats ar savu rīcību izraisījis viņu starpā 
nesaprašanos. Mēs nezinām, vai Dievs viņiem bija devis kādus norādījumus par 
derīgiem un pieņemamiem upuriem. Mēs tikai zinām, ka 4. pantā teikts, ka „Kungs 
uzlūkoja Ābelu un viņa upurdāvanu". Kādēļ Ābela upurdāvana bija Dievam 
patīkama? Mēs zinām dažus faktus. Ābels upurim pienesa arī taukus. Tas nozīmē, ka 
upurējot tika izlietas dzīvnieku asinis. 

Atminēsimies no iepriekšējās nodarbības 1Moz 3:21, ka, lai izgatavotu Ādamam 
un Ievai apģērbu no dzīvnieku ādām, tika izlietas asinis. Lai gan šajos pantos nekas 
nav teikts par asiņu izliešanas nozīmīgumu, citi Bībeles panti stāsta mums, ka asins 
izliešana bija nepieciešama cilvēces atpirkšanai. Tās bija asinis, kas apklāja mūsu 
grēku. Ir svarīgi zināt, ka daudzus gadus vēlāk Jēzus asinis tika izlietas pie krusta. 
Viņa asiņu izliešana bija tas galīgais upuris, kas apsedza visus cilvēces grēkus. 
Turpmākajās studijās mēs par to runāsim vairāk.

3. NODARBĪBA – 4. DAĻA
VINGRINĀJUMS. Tad Kains "ļoti noskaitās un novērsa savu vaigu". Tādēļ, ka 
Dievs neuzlūkoja Kainu un nepieņēma viņa upurdāvanu, Kains jutās atraidīts. Kungs 
jautāja Kainam, kādēļ viņš ir dusmīgs. Un tālāk Dievs saka: 

"Ja tu ____________________________________________________________

_________________________________________________________________." 

Tam seko vārdi: "Un ja ______________________________________________

_________________________________________________________________."
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Vai šis pants tev kaut ko neatgādina no Dieva sacītā Ēdenes dārzā (1Moz 2:17)? Di-
evs jautāja Kainam: "Kuram tu gribi kalpot?" Grēks pāriet no paaudzes paaudzē, no 
tēva uz dēlu. Dievs mīlestībā nāk pie Kaina un saka: "Neļauj grēkam pār sevi valdīt!" 
Viņš būtībā saka Kainam, ka Viņš to mīl un vēlas būt Kaina dzīves centrā. Bet ien-
aidnieks ir nežēlīgs. "Grēks pie durvīm apmeties." Kā tu šo ainu iedomājies?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Atkl 3:20 rāda citu tēlu – tur Jēzus atrodas pie mūsu sirds durvīm. Izraksti šo pantu. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ .

Kādas šajos pantos saredzamas atšķirības:
•	 Grēks ___________________ pie durvīm (1Moz 4:7)
•	 Jēzus ___________________ pie durvīm (Atkl 3:20)

Jēzus vēlas, lai Viņu aicina iekšā, turpretī grēks slēpjas, uzglūn aiz durvīm, gaidot 
brīdi, kad varēs ieslīdēt iekšā un darīt savu postošo darbu. Pārlasi vēlreiz 8. pantu. 

Kains izjūt dusmas un, būdams uz lauka kopā ar Ābelu, tam uzbrūk, un brāli noga-
lina. Vienkārši nogalina. 

Kas notiek tālāk? Kurš ir tas, kas jautā Kainam par viņa brāli, par nodarīto? Vai sas-
kati līdzības ar stāstu par Ādamu un Ievu? "Kur tu esi?" Tā 1Moz 3:9 Dievs jautāja 
viņiem. Tagad Kainam un Dievam ir līdzīga saruna. 

Kungs jautā Kainam: __________________________________________________

Kains atbild: ________________________________________________________

Tad Dievs saka: ______________________________________________________

Atgriezīsimies nedaudz pie 1. Mozus grāmatas 3. nodaļas. Ko Dievs jautā 13. pantā? 

____________________________________________________________________

Grēks turpina savu iznīcinošo darbību. Ābels ir miris. Kopš pasaules radīšanas 
neviens cilvēks vēl nebija miris. Dievs uzskata Kainu par atbildīgo brāļa nāvē. 
Dienu no dienas, skatoties TV raidījumus vai lasot avīzes, mēs redzam un lasām par 
vardarbībām, mēs esam kļuvuši kurli pret dzīvības vērtību. Dievs saka: "Klausies! 
Tava brāļa ________________________________________________________."

Radība, ko Dievs veidojis, ir Viņam dārga, un Viņš sadzird sava mīļotā kliegšanu, 
saukšanu no zemes (1Moz 4:10).
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Un vēl reizi grēkam ir sekas. Par kādām sekām Dievs runā? Kas notiks ar Kainu 
slepkavības dēļ? (1Moz 4:11)?

•	 ______________________________________________________________
•	 ______________________________________________________________
•	 ______________________________________________________________

Kaina reakcija ir "____________________________________________________." 

Zeme, no kuras viņš ieguva pārtiku, nu tiek nolādēta, un "tā vairs nedos tev savu 
spēku". Ko Kains teica par sodu, ko saņēma (1Moz 4:14)?

•	 ______________________________________________________________
•	 ______________________________________________________________
•	 ______________________________________________________________
•	 ______________________________________________________________

Ievēro, ko Dievs saka nākamajā 15. pantā.
•	 Ko Viņš saka? _________________________________________________
 _____________________________________________________________
•	 Ko Dievs dara? ________________________________________________ 
 _____________________________________________________________

Piezīme. Mēs nezinām, kas šī par zīmi, taču, lai arī kā, – Kainam šī zīme nozīmēja 
Dieva žēlastību, lai gan viņš neko citu nebija pelnījis kā Dieva dusmas. 

3. NODARBĪBA – 5. DAĻA
16. pants stāsta, ka Kains "___________                         ______________                         ____________________

___________                         ______________                         ________________                         _________   ________________."

Vēlreiz atgriezīsimies pie 3. nodaļas beigām, kur redzējām Ādamu un Ievu, pametot 
Ēdenes dārzu. Tagad redzam Kainu aizejam no Dieva klātnības – Dieva vaiga – un 
ejam uz citu zemi. 

Īsumā palūkosimies uz Kaina pēctečiem un progresu, ko viņi ieviesa sava laika 
pasaulē. 17. pants stāsta, ka Kainam piedzima dēls un viņš to nosauca par 

_____________________________. 

Tajā pašā pantā lasām, ka Kains uzcēla ______________________ un nosauca to par 

_____________________ par godu savam dēlam. 

Tālāk seko Kaina pēcteču uzskaitījums.
•	 20. pantā – Jābāls ______________________________________________
•	 21. pantā – Jūbals ______________________________________________
•	 22. pantā – Tubāl-Kains _________________________________________
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Piezīme. Interesanti, ka celtniecības, lauksaimniecības un mūzikas rašanās jau 
pieminēta tā laika kultūrā. 

25. un 26. pantā lasām par Ādama un Ievas turpmākajiem pēctečiem. Ieva dzemdēja 
__________________ . Šētam bija dēls vārdā _________________________ .  
Vēl 26. pantā lasām, ka tolaik ļaudis sāka piesaukt Tā Kunga vārdu. 

EJOT DZIĻĀK. Izmantojot paralēlās vietas, pameklēsim citus Bībeles teks-
tus, kas var sniegt vairāk informācijas par Ābelu. Ja ieskatīsies 1. Mozus grāmatas 
4. nodaļā, pamanīsi, ka pie 4. panta lappuses kreisajā malā atrodas paralēlās vietas 
atsauce – Ebr 11:4. 

Ebr 11 runāts par ticību. Ja ielūkosies šajā nodaļā, pamanīsi, ka vairāki panti sākas 
ar vārdu "ticībā ". Pamanīsi arī, ka šajā nodaļā pieminēti daudzi Bībeles personāži. 
Piemēram, 7. pantā minēts Noa. 8. pantā – Ābrahams, tālāk Jēkabs, Jāzeps, Mozus 
un daudzi citi, kas tiek cildināti viņu ticības dēļ. 

DEFINĪCIJA. Ebr 11:1 atrodama ticības definīcija. Ticība ir 

___________________________________________________________________. 

Ja izlasīsi 4. pantu, redzēsi, ka citu vidū, kas uzslavēti ticības dēļ, ir arī minēts Ābels. 
Par viņu izteikti vairāki atzinumi:

•	 Ticībā _______________________________________________________
•	 Ticības dēļ ___________________________________________________
•	 Ticības dēļ ___________________________________________________

Vai un kā šis pants paskaidro Kaina un Ābela stāstu no 1. Mozus grāmatas 4. 
nodaļas?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

IZMANTOJUMIE JAUTĀJUMI. 1Moz 4:9. Dievs Kainam jautā: "Kur 
Ābels, tavs brālis?" Kurus cilvēkus savā dzīvē tu uztver kā savus brāļus? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Kains nekavējoties atbild: "Vai es – sava brāļa sargs?" Kā tu vari izrādīt rūpes par 
tiem, kurus sauc par saviem brāļiem? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Kādēļ ir bijis tā, ja tev kaut kas vaicāts par tavu brāli, tu arī esi atbildējis, ka nezini?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

LŪGŠANA. Kungs, ir tik viegli norādīt uz Kainu un teikt: "Es tā nekad nedarītu." 
Bet Tu zini, ka pārāk bieži esmu ievainojis un apvainojis citus ar saviem vārdiem un 
rīcību. Lūdzu, piedod man un atjauno manas attiecības ar Tevi un līdzcilvēkiem. Dari 
mani spējīgu rīkoties atbildīgi, ar cieņu un mīlestību pret citiem – tā, kā Tu izturies 
pret mani. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. NODARBĪBA – 1. DAĻA
IEVADS. 1Moz 4:25–26 mēs lasījām, ka Ādamam un Ievai piedzima vēl viens 
dēls vārdā ______________. Arī Šētam bija dēls, kuru sauca par _______________. 
5. nodaļa sākas ar īsu cilvēka radīšanas atstāstījumu. Tad ar 3. pantu tā pāriet pie 
jaunas informācijas, sākumā uzskaitot Ādama un viņa ģimenes radurakstus. Lasot šo 
nodaļu, tu pamanīsi, cik garu mūžu atsevišķas personas nodzīvojušas. Šie gadskaitļi 
var radīt vairākus interesantus un izaicinošus jautājumus. Pieraksti šos jautājumus 
savā piezīmju grāmatiņā un mācies tālāk. Daudz laika mēs šai nodaļai neveltīsim, 
taču aplūkosim tikai dažas interesantas detaļas. 

JAUTĀJUMI. 1Moz 5:1 mums tiek atgādināts, ka: 
•	 Dievs radīja cilvēku 
_______________________________________________________________. 

Pārlasi 1Moz 1:27.
•	 Dievs radīja tos ___________________ un  ___________________.
•	 Viņš viņus svētīja un teica: "______________________________________
 ____________________________________________________________."

(1Moz 1:28)
•	 Viņš nosauca tos par "__________________________________________." 

1Moz 5:3 atklāj vēl ko citu, kas nav minēts 1. pantā. 
•	 Ko šis pants saka par Ādama dēlu Šētu? 
 ____________________________________________________________
•	 Salīdzini Ādama pēcnācējus ar pirmajiem cilvēkiem! Vai vēlāko paaudžu 

ļaudis atšķīrās un ar ko atšķīrās no pirmajiem Dieva radītajiem cilvēkiem? 
Vai cilvēce bija tāda, kādu to Dievs bija vēlējies skatīt?

 ____________________________________________________________

Izlasi arī 1Moz 26–27.
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Cilvēce vairs neatspoguļoja Dieva tēlu. Grēka sekas bija sakropļojušas Viņa tēla 
atspoguļojumu pie visām turpmākajām paaudzēm.

VINGRINĀJUMS. Tabulā ieraksti cilvēku vārdus, iesākot ar Ādamu. Kā pēdējo 
ieraksti Noa. Pie katra vārda nākamajā ailē ieraksti šī cilvēka nodzīvotos dzīves 
gadus. 

Vārds Cik ilgi dzīvoja Vārds Cik ilgi dzīvoja

Ādams 930 g.

Sets

Noa Sk.: 1Moz 9:29

JAUTĀJUMI. 
•	 Ko interesantu var atrast par Hanohu, izlasot 1Moz 5:21–24? 
 _____________________________________________________________

Piezīme. Plašākai informācijai par Hanohu atveriet Ebr 11:5–6 "Ticības 
nodaļu". 
•	 Hanohs minēts pie tiem, kas patikuši Dievam. Ko 6. pants saka par to, kas 

nepieciešams, lai Dievam patiktu? 
 ____________________________________________________________ 
•	 Ticība tic, ka Dievs ir, un tos, kas no visas sirds Viņu meklē, Viņš atalgo, tiem 

atklādamies. 
•	 Kurš nodzīvoja visgarāko mūžu? _______________________.  

Vai esi dzirdējis šo vārdu? 
•	 Ko Lemehs sacīja par Nou? 1Moz 5:29. 
 ____________________________________________________________ 
•	 Kādēļ pār zemi gūlās lāsts? Vai zeme tika nolādēta grēka dēļ? Pārlasi 1Moz 

3:17–19. 
•	 Kā sauca Noas trīs dēlus? 1Moz 5:32 ________________________________
 ____________________________________________________________ 
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4. NODARBĪBA – 2. DAĻA
IEVADS. 1. Mozus grāmatas 6., 7. un 8. nodaļas stāsta par plūdiem. 6. nodaļas 
sākumā atrodas panti, kas nebūt nav viegli saprotami. 4. pantā minēti milži. Kas tie 
bija? No kurienes šie radījumi nāca? Kas bija minētie Dieva dēli? Šeit, tāpat kā 5. 
nodaļā, ir daudz kas, ko nav viegli izskaidrot un arī saprast. Šis mācību materiāls 
nesniegs atbildes uz šādiem jautājumiem, bet sniegs ieskatu notikumos, kas dos 
zināšanas par Dieva Vārdu un pašu Dievu, Viņa īpašībām. Atceries, ka starp Dievu 
un velnu notiek cīņa par cilvēku dvēselēm. Dievs vairāk par visu vēlas atjaunot 
attiecības starp sevi un savu radību, kas grēka dēļ ir atšķirta no Viņa. 

Sāksim ar 1Moz 6:5–8:22 stāstu par plūdiem. 

VINGRINĀJUMS. 6. nodaļas 5. pants rada diezgan briesmīgu ainu. Ko Dievs 
redzēja? Izraksti vārdus no šī panta.

____________________________________________________________________.
•	 Šajā pantā izmantotie vārdi apraksta, cik lielā mērā ļaunums bija iespiedies 

visā cilvēcē. "Un Kungs redzēja _________________________________ 
 ___________________________________________________________." 

Grēks bija sabojājis cilvēci, iespiedies cilvēku sirdīs un prātos. Cilvēkos vairāk 
attīstījās ļaunais nekā labais. Pat labos darbos iespiedās grēks, attiecības ar Dievu 
vairs nepastāvēja. Ebr 11:6 teikts: "Bez ticības nav iespējams Dievam patikt. Tam, 
kas tuvojas Dievam, ir jātic, ka Dievs ir un ka Viņš atalgo tos, kas Viņu meklē." Šādā 
grēka sabojātā vidē  ļaunums arvien pieauga. (1Moz 6:5) 

Pārlēksim uz 1. Mozus grāmatas 6. nodaļas 11. pantu. Kā tur tiek aprakstīta situācija 
zemes virsū? ________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

JAUTĀJUMI
•	 Ko 6. pants saka par Dievu? 
_________________________________________________________________
•	 Dievs nožēloja, ka radījis cilvēku, Viņa sirds pildījās ar sāpēm. Ko 7. pants 

saka par to, ko Viņš izlēma darīt? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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ATSKATS. Dievs bija izlēmis iznīcināt visu, kam bija dzīvības dvaša. Apdomā, 
cik slikts viss varēja būt kļuvis, ja Dievs vēlējās iznīcināt visu dzīvo, pat putnus 
gaisā.

Pieraksti savas domas un atbildes uz nākamajiem jautājumiem piezīmju grāmatiņā un 
mēģini kaut nedaudz izprast Dievu.

1. Vai notiekošais bija Dieva dusmu izvirdums?

2. Kā Viņš varēja justies, ja Viņa mīļotā radība, kas tika radīta, lai būtu par Di-
eva atspulgu, kļuva par tā absolūto pretstatu? 

3. Dieva radīšanas darbs turpinās. Bērni dzimst, dzīvnieki vairojas, koki un zāle 
aug. Ja Dievs nebūtu iejaucies, kas varēja notikt tālāk? Vai ļaunums uzvarētu? 
Vai viss, kas bija radīts, tiktu pazudināts uz mūžīgiem laikiem?

4. Ja cilvēce izvēlētos darīt vienīgi ļaunu, ļaunums ņemtu pārsvaru. Dievs radīja 
cilvēkus, lai tie būtu par atspulgu Dievam un Viņa labumam, ne lai pievieno-
tos ļaunajam. Viņa karstākā vēlēšanās bija, lai cilvēku dzīve centrētos ap Viņu 
un Viņa Vārdu. Viņš vēlējās, lai cilvēki atbildētu Viņam ar mīlestību. Kas 
cilvēku dzīves centrā bija ienācis Dieva vietā?

IZMANTOJAMIE JAUTĀJUMI. 
1. Atceries, ka Dievs ir attiecību Dievs. Viņš vēlas dzīvot mīlestības pilnās 

attiecībās ar savu radību. Kādas ir tavas attiecības ar Dievu? Ko tu vari teikt 
par savām domām un sirds nosliecēm? Pieraksti savas pārdomas piezīmju 
grāmatiņā. 

2. Varbūt vari atminēties gadījumu, kad vēlējies ar kādu izveidot mīlestības 
attiecības, bet tiki noraidīts. Varbūt arī atminies, ka pats esi noraidījis kāda 
mīlestību. Kas notika tālāk ar jūsu attiecībām? 

LŪGŠANA. Kungs Jēzu, pateicos, ka Tu vēlies nodibināt ar mani mīlestības pil-
nas attiecības. Tu piedod man un mīli mani, neraugoties uz to, kā es pret Tevi esmu 
izturējies. Pat ja es Tevi aizvainoju, Tu vienmēr aicini mani atpakaļ savā mīlestībā un 
piedošanā. Māci mani mīlēt Tevi vairāk un parādīt Tavu mīlestību arī citiem. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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4. NODARBĪBA – 3. DAĻA
Kopš Ādams un Ieva pakļāvās grēkam, cilvēces vēsturē viss kļuva tikai sliktāk un 
sliktāk. Lasījām stāstu, kā Kains nogalināja Ābelu, nu mācāmies, ka cilvēce bija 
nokļuvusi tik nožēlojamā stāvoklī, ka Dievs, kurš bija radījis debesis un zemi, gribēja 
izdeldēt visu radību no zemes virsas. Dieva radības stāvoklis likās bezcerīgs. Un tad 
lasām 8. pantu, kas ienes stāstā kādu cerības stariņu.

JAUTĀJUMI.
1. 8. pantā lasām, ka caur vīru vārdā ______________ var nākt nākotnes cerība. 

2. Kādos vārdos šis vīrs tiek aprakstīts? Izlasi arī 1Moz 7:1. 
•	 ____________________________________________________________
•	 ____________________________________________________________
•	 ____________________________________________________________
•	 ____________________________________________________________

3. Noam bija trīs dēli. 10. pants. ____________, ___________ un __________.

4. Dievs savā plānā dalās ar Nou. Ko Dievs 13. un 17. pantā saka Noam? 

_______________________________________________________________.

5. Zeme ir pildīta ar vardarbību un samaitātību, un Dievs vēlas iznīcināt gan 
zemi, gan cilvēkus, tomēr Viņš Noam un tā ģimenei parāda savu lielo 
mīlestību. Ko Dievs Noam lika darīt? (14. pants) 

 ____________________________________________________________

6. Kādi ir norādījumi šķirsta būvēšanai? (14.–16. pants) 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

7. Kas Noam bija jādara, kad šķirsts jau bija uzbūvēts? (19.–21. pants) 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

8. Noa uzbūvēja šķirstu, un Dievs lika šķirstu piepildīt. (1Moz 7:1–3) Dievs 
sacīja, ka drīz sāksies lietus, un tas ilgs _________ dienas un ________ naktis 
(4. pants). Tad Viņš piebilst: "Es __________________________________ ."

9. Par Noas ticību mēs lasām 1Moz 6:22 un arī 7:5. Kas tur sacīts? 

 ______________________________________________________________
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VINGRINĀJUMS. Tu pamanīji, kāds kontrasts ir starp zemes cilvēkiem un 
Nou? Pārlasi vēlreiz 1Moz 6:5–7:5. Kuri vārdi tiek izmantoti, lai salīdzinātu Nou ar 
pārējiem zemes ļaudīm?

Noa Zemes ļaudis 

Atrada labvēlību Ļaunums 

IZMANTOJUMS. 
•	 Kāda varēja būt bijusi Noas un viņa ģimenes dzīve garajos gados, laikā, 

kamēr tika būvēts šķirsts? 
 _____________________________________________________________
•	 Vai esi kādreiz izsmiets, izzobots tādēļ, ka esi palicis pie tā, kam tu tici? 
 _____________________________________________________________
•	 Ko citi tad tev teica, un kā pret tevi izturējās? Kā tu tad juties, kad biji 

izvēlējies darīt savādāk nekā vairākums? 
 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

EJOT DZIĻĀK. Bez šaubām pārējie Nou uzskatīja par nelgu, jo viņš klajā sausā 
laukā cēla milzu būvi un stāstīja par gaidāmajiem plūdiem. Lai gan viņš to acīs, kuru 
sirdsprāta tieksmes bija ļaunas, bija nejēga, kas Vēstulē ebrejiem 11:7 teikts par 
viņu? 

"_________________ Noa par to, ________________________ un dievbijībā 

________________ sava nama glābšanai. Tādējādi viņš _____________ un 

iemantoja ________________ , kas saņemama _____________________."

Noa bija ticības vīrs. Dievs viņu bija brīdinājis par "vēl neredzamo". Viņš ticēja Di-
evam un paklausīja Viņam. Mēs tiekam iedrošināti kļūt par  ticības vīriem un sievām, 
kas rīkojas pēc Dieva sacītā un paklausa tam, ko Viņš saka. 

LŪGŠANA. Kungs Dievs, Tu biji noskumis par savas radības stāvokli. Cilvēki 
necienīgi izturējās pret Tevi. Toties Noa atrada žēlastību Tavās acīs, jo viņš ticēja 
Tev, ticēja, ka Tavi vārdi ir patiesība. Dod arī man tādu ticību, lai es varu uzklausīt 
Tavu Vārdu un paklausīt tam. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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4. NODARBĪBA – 4. DAĻA
Šķirsts nu ir piepildīts. Dievs tam noslēdz durvis. Sāk līt, un ūdensplūdi pār zemi 
ilgst _________ dienas. (1Moz 7:17) Ko tālāk stāsta 7. nodaļa?

JAUTĀJUMI
•	  7. un 13. pantā lasām, ka šķirstā ienāca 
 _________________________________________________________
•	 Kuri dzīvnieki ienāca šķirstā? (8.–9. un 14.–15. pants) 
 _________________________________________________________
•	 Kas aizdarīja šķirstu, kad visi bija tanī iegājuši? (16. b pants) 
 _________________________________________________________
•	 Kādos vārdos tiek aprakstīti plūdi? (11.–12. un 17.–20. pants) 
 _________________________________________________________
•	 Kas tika iznīcināts?
 (21. pants) ____________________________
 (22. pants) ____________________________
 (23. pants) ____________________________
•	 Cik ilgi ūdeņi klāja zemi? (24. pants) _____________________________

PĀRDOMĀM. Grūti iedomāties, ko šajās plūdu un iznīcības dienās varēja 
domāt Noa un viņa ģimene. Dievs, tiesājot tos, kam nebija attiecību ar Viņu un kas 
vardarbību un ļaunumu bija izvēlējušies par dzīvesveidu, piesprieda viņiem nāvi. 
Noa zināja, ka viņa kaimiņi, darbabiedri, tālākie radinieki, pilsētas ļaudis ir aizgājuši 
bojā. Var tikai mēģināt iedomāties, kādas šausmas, sākoties plūdiem, valdīja ārpusē. 
Tomēr tajā pašā laikā miers un drošība bija tiem, kas atradās šķirsta iekšpusē, tiem, 
kurus sargāja Dievs. 

Noam un viņa ģimenei Dievs netika teicis, cik ilgi viņiem būs jāpaliek šķirstā. Viņi 
vienīgi zināja, ka Dievs liks, lai pār zemi nāk ūdensplūdi, kas zem debesīm izdeldēs 
"visu miesu, kurā ir dzīvības dvaša". Bez šaubām, viņi dzirdēja, kā lietus lāses krīt 
pār šķirstu. Viņi arī saprata, ka pēc četrdesmit dienām un naktīm lietus pārstāja līt. 
Bet vēl pēc simt piecdesmit dienām šķirsts turpināja peldēt pa ūdeņiem. Ar to arī 
sākas 1. Mozus grāmatas 8. nodaļa. 

VINGRINĀJUMS. Pat ja arī Noa nezināja, cik ilgi viņiem būs jāpaliek šķirstā, 
viņš pazina To, kas pasargāja un apgādāja viņu un viņa ģimeni. Noraksti pirmos 8. 
nodaļas vārdus. _____________________________________________________

Dievs atminējās Nou un tos, kas atradās šķirstā. Viņš rūpējās par savu radību un pēc 
kāda laika gatavojās tos izlaist ārā. Bet pirms tam vēl bija kas jāpadara. Kas tika 
darīts? 
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•	 1. pantā ______________________________________________________
•	 2. pantā ______________________________________________________
•	 3. pantā ______________________________________________________
•	 4. pantā ______________________________________________________
•	 5. pantā ______________________________________________________

Beidzot šķirsts nosēdās Ararata kalnos. Izlasi 6.–12. pantu. Kā Noa uzzināja, ka 
ūdens krities un parādījusies zeme?  
___________________________________________________________________

Vairākas nedēļas pagāja, līdz zeme kļuva sausa. Tad Dievs lika Noam "___________
_______________________________" (15.–16. pants). Laiks bija pienācis, un Noa 
ar savu ģimeni un visiem dzīvniekiem, kas bija ar viņu šķirstā, iznāca ārā. Interesanti, 
ka tekstā atkārtojas 1Moz 1:28 teiktie vārdi, tikai šoreiz tie sacīti Noam. 17. pantā 
teikts: "Lai tie mudž _________________________________________________."

LŪGŠANA. Kungs, es pateicos, ka Tu mani atceries. Manā dzīvē bijuši brīži, 
kad esmu juties vientuļš un atstāts. Mana dzīve, liekas, nevienam neko daudz nav 
nozīmējusi. Paldies, ka Tu mani atceries, ka es esmu dārgs un vērtīgs Tavās acīs. Lai 
arī manā dzīvē, katrā manas dzīves dienā parādās pateicība Tev. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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4. NODARBĪBA – 5. DAĻA

IEVADS. Tā nu Noa iznāca no šķirsta ar visiem, kas tanī atradās (1Moz 8:18–19). 
Ja tu būtu bijis Noas vietā ieslēgts šķirstā visus šos mēnešus, ko tu, ārā ticis, darītu 
vispirms? Pamēģini iedomāties! 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

JAUTĀJUMI. Šķirsts ir tukšs. Ko, ārā iznācis, dara Noa?____________________ 
(20. pants). Noa ceļ altāri un pienes Kungam sadedzināmo upuri. No stāsta par Kainu 
un Ābelu mācījāmies, ka Kungam patīk upuris, kurā tiek izlietas dzīvnieku asinis. 20. 
pantā lasām, ka Noa upurē putnus un dzīvniekus. 

Ievērojiet Kunga reakciju. Vispirms Viņš ___________________ un teica savā 
sirdī: "Es vairs ________________cilvēka dēļ, ___________________, un Es vairs 
____________________________, kā es to darīju." (21. pants)

Viņa solījums turpinās. Izraksti 22. pantu. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

IEGAUMĒŠANAI. Šis Dieva apsolījums, kas minēts 1Moz 8:21–22, ir vērts, 
lai to iegaumētu. Uzraksti pantu uz kartotēkas kartītes, iemācies no galvas lielo 
apsolījumu. Šo kartīti tu vari novietot pie kartītēm, kas apzīmētas kā "Dieva 
apsolījumi". 

MĀCĪBA. Dievs neignorē cilvēces grēcīgumu. Bet Viņš saka, ka, lai arī zina, 
ka cilvēki vēlreiz piepildīs zemi ar ļaunumu, Viņš nekad vairs neiznīcinās dzīvās 
radības, kā to ir darījis. Vārdi "vairs ne" atklāj Viņa žēlastību. Viņš ir žēlastības  
Dievs. 

DEFINĪCIJA. Žēlastība – tas nozīmē, ka Dievs nepiespriež mums to, ko esam 
nopelnījuši. Mūsu grēka dēļ un tādēļ, ka mūsu sirds tieksmes ir ļaunas, mēs esam 
pelnījuši sodu. Mēs esam pelnījuši nāvi. Rm 6:23 lasām, ka "alga par grēku ir nāve, 
bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzū Kristū, mūsu Kungā". Mēs esam pelnījuši 
nāvi, bet Dievs mums parāda savu žēlastību. Viņš parāda savu mīlestību, dodot mums 
mūžīgo dzīvību Jēzū Kristū.



WWW.FULLVALUE.ORG  48  © 2007 FULLVALUE MINISTRIES

Iepazīsim savu Bībeli

IZMANTOJUMS. Lai mēs labāk izprastu, kas ir žēlastība, iedomāsimies, ka 
atrodamies tiesas zālē. Kāds, kas apsūdzēts noziegumā, stāv tiesneša priekšā. Tiek 
piespriests sods – apcietinājums. Bet tad paša tiesneša dēls pieceļas un saka: "Jūsu 
Godība, es uzņemos šī cilvēka sodu." Tiesnesis pasludina apsūdzētajam – "nevainīgs" 
un savu dēlu nosūta uz cietumu. Tā sods tiek samaksāts. Vainīgais nu var iet. Lieta 
tiek slēgta. 

Dievs ir tiesnesis. Viņa bauslība pieprasa, lai taisnība tiktu ievērota. Mums jāsamaksā 
par ļauno, ko esam darījuši. Mēs Dieva priekšā stāvam vainīgi par savu grēku un 
esam pelnījuši sodu. Viņa Dēls Jēzus Kristus ir jau samaksājis par mūsu grēkiem, 
uzņemoties to sodu, ko esam pelnījuši. Viņa ciešanu un nāves dēļ Dievs Tēvs paziņo, 
ka mēs neesam vainīgi. Mēs esam brīvi! Lieta tiek slēgta. 

Atceries kādu gadījumu kad esi piedzīvojis žēlastību! Apraksti šo situāciju. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ko tu biji pelnījis? ___________________________________________________

Ko soda vietā saņēmi? ________________________________________________

Kādas bija tavas domas un jūtas, piedzīvojot žēlastību?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

LŪGŠANA. Žēlīgais Dievs un Tēvs, pateicos Tev par Tavu žēlastību, kuras dēļ 
man vairs nav jādzīvo bailēs no pelnītā soda, bet tā vietā es esmu saņēmis mūžīgās 
dzīvības dāvanu. Par spīti tam, ka manas un visu cilvēku sirds tieksmes ir ļaunas, Tu 
vairs neiznīcināsi savu radību, bet uzturēsi to tik ilgi, kamēr tā pastāvēs. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

PĀRDOMĀM. Dievs izmantoja šķirstu, lai saglabātu savas radības pārpalikumu. 
Šķirsts bija kā droša sala trakojošo ūdeņu vidū. Padomā, vai savā dzīvē atceries 
gadījumu, kad apkārt viss likās sagriezies kājām gaisā. Attiecības šķita brūkošas, 
draugi iekļuva nepatikšanās, kolēģi aprunāja cita citu, radās problēmas darbā, 
ģimenes dzīvē. 

Dieva mīlestība ir kā šķirsts, kurā Viņš pasargā mūs, paceļ mūs pāri visām 
problēmām un grūtībām. Dievs vēlas, lai visa cilvēce atrastos Viņa šķirstā. Viņš 
vēlas, lai mēs iepazītu Viņa žēlastību. Viņš vēlas, lai mēs priecātos par mīlestības 
pilnām attiecībām ar Viņu, lai mēs varētu dzīvot brīvi bez nāves bailēm un priecātos 
par mūžīgo dzīvi kopā ar Viņu. 
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5. NODARBĪBA – 1. DAĻA
IEVADS. 4. nodarbībā (1Moz 6.–8.) mēs lasījām par plūdiem. Kad Kungs redzēja 
cilvēces morālo pagrimumu, vardarbību, ļaunumu un naidu, Viņš pārdzīvoja savas 
radības bēdīgo, nicināmo stāvokli un nolēma aizslaucīt no zemes virsus visu, kam ir 
dvaša – gan cilvēkus, gan dzīvniekus.  

1Moz 6:8 sākas ar vārdiem "Bet Noa ____________________________________."

Dievs redzēja, ka Noa ir taisnīgs vīrs un dzīvo sadraudzībā ar Viņu. Dievs dalījās 
ar Nou savā turpmākajā nodomā un deva Noam instrukcijas šķirsta būvēšanai. Kad 
šķirsts bija gatavs, Dievs lika Noam, viņa sievai un trim dēliem ar to sievām ieiet 
šķirstā. Vēl bez tam šķirstā iegāja no ikvienas radības pa pārim – tēviņš un mātīte. 
Tad Kungs aizdarīja šķirsta durvis, un pār zemi nāca ūdensplūdi. (7:10).

Kad plūdi atkāpās, šķirsts nolaidās uz zemes, un tajā esošie cilvēki un dzīvnieki 
iznāca ārā. 8. nodaļas beigās lasām, ka pirmais, ko Noa darīja, bija sadedzināmo 
upuru pienešana. Tas Dievam patika. Viņš apsolīja, ka, lai gan "cilvēka sirds domas ir 
ļaunas kopš viņa jaunības", "Es vairs neapkaušu katru dzīvu būtni, kā Es to darīju!"

Turpināsim nodarbību ar 1. Mozus grāmatas 9. nodaļu. 

Izlasi 1Moz 9:1–7. 

9. nodaļas 1. pants liekas kā tiešs 1Moz 1:26–28 atkārtojums. Svētība, ko saņēma 
pirmais vīrietis un pirmā sieviete, tagad tiek sniegta arī Noam un viņa dēliem. 

"_____________________ , _______________________ un __________________". 

Liekas, ka Noa ir kā jauns Ādams. Dievs ir gatavs sākt visu no jauna un vēlas, lai 
visa radība tiktu svētīta. Viņš saka: "Augļojieties, vairojieties un piepildiet zemi!"

JAUTĀJUMI. Dievs cilvēkiem saka, ka viņu rokās nodod visas radības gan uz 
zemes, gan jūrā, gan gaisā (2. pants). Kas teikts 1Moz 1:26? 

________________________________________________________________ 

Dievs saka, lai Ādams un Ieva "valda" pār visu radību. 

Nākamais, ko Dievs saka 1Moz 9:3, ir: 

"Katrs ____________________________________________________________." 

Ko Dievs dod par pārtiku savai radībai 1Moz 1:29–31? 

_________________________________________________________________
•	 29. pantā – cilvēkiem ___________________________________________
•	 30. –31. pantā – dzīvniekiem _____________________________________

Dievs saka: "Katrs kustonis, kas dzīvs", jums būs par ēdamo, tāpat arī zaļoksni 
stādi." (1Moz 9:3) Un atkal tiek izvirzīts kāds noteikums. Ko 1Moz 2:17 Dievs 
neatļāva pirmajiem cilvēkiem? _______________________________________

________________________________________________________________ 
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Ko savukārt nedrīkstēja darīt Noa un pārējie cilvēki? 

Lasi 1Moz 9:4. ______________________________________________________

__________________________________________________________________

LŪGŠANA. Kungs Dievs, Tu gādā par savu radību. Tu rīkojies žēlsirdībā, nevis 
sodi mūs par ļauno, ko esam darījuši. Soda vietā Tu bagātīgi izlej pār mums savu 
mīlestību. Paldies par svētību būt auglīgiem un piepildīt zemi. Tu vēlies, lai zeme 
tiktu pildīta ar dzīvību. Tu dod jēgu un nozīmi mūsu dzīvei. Māci mūs turēt svētu šo 
dzīvības svētību. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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5. NODARBĪBA – 2. DAĻA

IEVADS. Kādēļ Dievs 1Moz 9:4 tik neatlaidīgi atkārto, ka nedrīkst ēst gaļu, "kurā 
ir dzīvība, – asinis jūs neēdiet"? Atvērsim 3. Mozus grāmatu. Tanī ir doti norādījumi 
Tempļa kalpotājiem – levītiem un priesteriem. Tie ir Israēla bērniem dotie likumi, 
kas pierakstīti daudzus gadus pēc plūdiem. 3Moz 17:10–14 ļauj labāk saprast, kādēļ 
Dievs Noam teica, lai viņš neēd miesu, kurā ir asinis.

EJOT DZIĻĀK. Izlasi 3Moz 17:10–14. 
•	 Kādēļ Dievs tik augstu vērtēja asinis un dzīvību? 
 ____________________________________________________________ .
Īpašu uzmanību pievērs 11. un 14. pantam. Dievs tik augstu novērtē asinis tādēļ, 
ka asinīs ir ikvienas radības dzīvība. 
•	 Vēl 11. pantā Dievs saka, ka asinis "veic ____________________________ 
 par visiem ________________________________".
•	 Pirms Jēzus upura – krusta nāves – tautas grēku izpirkšanai tika upurēti 

dzīvnieki. Dzīvnieku upuri un asinis, kas tapa izlietas, remdināja Dieva 
dusmas. Dievs pieņēma dzīvnieku upurus kā maksu par ļaužu grēkiem, kā 
aizvietotāju pašu cilvēku nāvei. Asinis apsedza grēku. 

DEFINĪCIJA. Izpirkšana, vainas salīdzināšana – cilvēku grēku izpirkšana 
nozīmē, ka vairs nav nekā, kas var iejaukties Dieva un cilvēku attiecībās. Tas nozīmē, 
ka viņi ir kļuvuši vienoti ar Dievu. Izlietās dzīvnieku asinis tika uzskatītas kā upuris, 
kura dēļ tika paņemti cilvēku grēki un novērstas Dieva dusmas. Dievs piedeva 
cilvēkiem viņu grēkus, kad tie upurēja Viņam. 

•	 Izmantosim vēl kādu Rakstu vietu, lai izprastu, kas ir izpirkšana. 

 Saskaņā ar Ebr 9:22 esam mācījušies, ka "bez ____________________ nav 

 ____________________________________________________________". 

 Rm 3:25 teikts, ka "Viņā, ko Dievs licis par _____________________,  

 ko saņemam ticībā, ______________________." (Atkārto taisnošanas 
 definīciju no 2. nodarbības!) Ar sava Dēla Jēzus galīgo upuri Dievs atcēlis   
 pārējos upurus, jo neviens cits upuris vairs nav nepieciešams. Jēzus ir  
 maksājis galīgo maksu par grēku, izliedams savas asinis mūsu vietā pie  
 krusta. 

•	 Upurēšana par grēkiem turpinājās visā cilvēces vēsturē līdz pat Jēzus laikam. 
Viņa nāve izbeidza upurēšanu, jo Viņš bija vainu izpērkošais upuris, kas uz 
visiem laikiem izpirka cilvēces grēkus. Tos, kas tic, ka caur Jēzus upuri viņu 
grēki ir piedoti, Dievs ir vienojis ar sevi uz visiem laikiem. 
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IEGAUMĒŠANAI. Šajā nodarbības daļā ir vairāki panti, kuri tev būtu 
jāpieraksta un jāiegaumē. Neaizmirsti uzrakstīt atsauci – šī panta adresi. 

1. Ebr 9:22 (panta nobeigums) – "…un bez asins izliešanas nav grēku 
piedošanas". 

2. 1Moz 17:11.

3. Rm 3:25 – "Viņā, ko Dievs licis par izlīgumu Viņa asinīs, ko saņemam 
ticībā..." 

LŪGŠANA. Paldies Tev, Kungs Dievs, ka Tu, neraugoties, ka mēs ar saviem 
grēkiem esam nopelnījuši mūžīgo nāvi, dāvā mums žēlastību. Paldies, ka Tu esi 
mūs mīlējis un devis savu Dēlu Jēzu par pilnīgo upuri, ka Viņš ir atcēlis grēka sodu, 
vienojis mūs ar Tevi un devis mums mūžīgo dzīvību. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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5. NODARBĪBA – 3. DAĻA

IEVADS. Mēs diezgan ilgi esam mācījušies, ko Dievs teica Noam, un esam 
mēģinājuši izprast, kādēļ Dievs tik augstu novērtē asinis un dzīvību. Esi arī 
iegaumējis dažus pantus, kas par to runā. 1Moz 9:5–6 sniedz papildu informāciju. 
Iespējams, tev var likties, ka mēs pārāk daudz laika veltām šim tematam, tomēr 
turpināsim. Mēs mācāmies pamatpatiesības, kas jāzina, lai iegūtu dziļāku izpratni par 
Dievu. Tas nepieciešams, lai saprastu, kādēļ Dievs tik augstu vērtē cilvēkus un kādēļ 
vēlas izveidot ar tiem sadraudzības pilnas attiecības. 

Dievs ieņem konsekventu pozīciju attiecībā uz asinīm, kas vēl miesā, neskatoties uz 
to, vai tās ir cilvēku vai dzīvnieku asinis. Viņš ne tikai sniedz norādījumus par to, lai 
gaļa ar asinīm netiktu lietota pārtikā, bet 1Moz 9:5 Viņš saka, ka pieprasīs atbildību 
par izlietām asinīm un dzīvību no ikviena zvēra un ikviena cilvēka. 

EJOT DZIĻĀK. Palūkosimies uz citu Rakstu vietu, kas attiecas uz dzīvnieku 
asinīm. Dievs savai Israēla tautai, kad viņi gāja cauri tuksnesim, deva morālā likuma 
pamatus. Levītu likumi tika ļoti detalizēti pierakstīti. Dievs vēlējās, lai cilvēki zinātu 
un izprastu, ka baušļi doti, lai pasargātu viņus no vēl neapjaustām briesmām. Baušļu 
ievērošana bija kā atbilde Dievam, tā cilvēki varēja parādīt, ka viņu dzīve centrējas 
Dievā un Viņa Vārdā. Šī paklausības pilnai atbildei bija jāatspoguļo viņu mīlestības 
pilnās attiecības ar Dievu. 1Moz 9:5 Dievs saka Noam, ka par asinīm "Es atprasīšu 
no katra zvēra un cilvēka, no ikviena es atprasīšu cilvēka dzīvību". Kādu piemēru 
tam vari atrast 2Moz 21:28–32 _________________________________________

__________________________________________________________________?

Piezīme. Pārāk neieslīgsti detaļās. Tas nekas, ja visu nesaproti. Galvenais ir mēģināt 
tikt skaidrībā par to, ko Dievs domājis ar 1Mozus 9, sakot, ka no ikviena atprasīs 
cilvēka dzīvību. 

Otrajā panta daļā (1Moz 9:5) Dievs arī saka, ka "par jūsu asinīm, par jūsu dzīvību 
Es atprasīšu no katra zvēra un cilvēka". Dažkārt liekas, ka rūpes par otra cilvēka 
dzīvību mūsdienu sabiedrībā vairs vispār nepastāv. Masu medijos katru dienu 
redzam tik daudz asins izliešanas – slepkavības, nogalināšanu… TV un kinofilmas ir 
ietekmējušas mūsu attieksmi pret cilvēka dzīvību. 1Moz 9 aicina paraudzīties uz visu 
no Dieva skatpunkta. 1Moz 9:6 mēs sadzirdam Dievu, sakot: "Kas 

__________________________, tā ________________________________, jo pēc 

______________________________________________________________."

Saskaņā ar šo pantu dzīvība pieder Dievam, un tikai Dievs to var dot un ņemt. At-
ceries, ka pēc Dieva plāna cilvēcei bija kopīgi ar Viņu jāpiedalās radīšanā. Dievs 
vēlējās, lai cilvēki vairojas un piepilda zemi, nevis izlej citu cilvēku asinis. Nāve 
atspoguļo grēku, nevis Dieva svētības. 
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PĀRDOMĀM. Šie vārdi var atsaukt atmiņā kādas sāpīgas situācijas un radīt 
daudzus provocējošus jautājumus, kas prasās pēc atbildes. Neaizmirsti pierakstīt 
savas domas un novērojumus piezīmju grāmatiņā! 

Tagad seko jautājumi: ko Dievs par to ir teicis? Vai Viņš patiesi ir domājis to, ko 
teicis?

•	 Kur mūsu pasaulē var saskatīt paklausību Dieva Vārdam? 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
•	 Kā mūsu pasaulē parādās nepaklausība Dieva Vārdam? 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
•	 Kādā veidā manā dzīvē atspoguļojas paklausība Viņa Vārdam, Dieva likšana 

galvenajā vietā manā dzīvē?
 ____________________________________________________________
•	 Ko mana dzīve atspoguļo? ______________________________________
 ____________________________________________________________
•	 Ko manu draugu dzīves atspoguļo? _______________________________
 ____________________________________________________________
•	 Ko mūsu pasaule atspoguļo? _____________________________________
 ____________________________________________________________

LŪGŠANA. Kungs, man radušies daudzi jautājumi. Tu tiki svētījis Nou ar radošu 
dzīvi. Tu viņam devi atbildību par līdzcilvēku dzīvību. Atjauno manā dzīvē mīlestību 
pret cilvēka dzīvības svētumu. Dari mani spējīgu aizsargāt un pasargāt citus no visa, 
kas varētu atņemt tiem dzīvību. 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________
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5. NODARBĪBA – 4. DAĻA
MĀCĪBA. Dievs veidoja cilvēku pēc savas līdzības (1Moz 1:27). 1Moz 5:3 
mācījāmies, ka cilvēka spējas atspoguļot pilnīgu Dieva tēlu tika sagrautas grēka 
dēļ. Ādama radītajos bērnos bija redzams Ādama tēls. Lai gan vēlāko cilvēci bija 
ietekmējis grēks, tomēr tajā vēl joprojām bija kāda daļa no Dieva tēla. Dievs nekad 
nav vēlējies, lai kādam, kas radīts pēc Viņa tēla, tiktu atņemta dzīvība. Atceries, 
ko Dievs sacīja Kainam 1Moz 4:10 pēc tam, kad Kains bija nogalinājis savu brāli 
Ābelu: "Ko tu izdarīji?! Tava brāļa asinis kliedz uz Mani no zemes!" 

1Moz 9:6 teikts: "jo pēc __________________________________ cilvēku taisīja!". 
Dievs joprojām ļoti augstu vērtē mūs, kas esam veidoti pēc Viņa tēla. Kad tiek izlie-
tas cilvēka asinis, tad kāds, kas nes sevī Dieva līdzību, mirst. Tādēļ, ka esam Dieva 
tēla nesēji, dzīvībai ir tik liela vērtība. 

PĀRDOMU UN IZMANTOJAMIE JAUTĀJUMI. Dieva Vārds saka, 
ka es esmu radīts pēc Dieva tēla. Mani līdzcilvēki arī ir radīti pēc Viņa tēla. Nākamie 
jautājumi domāti, lai palīdzētu tev izprast, kāda nozīme ir tam, ka esam radīti pēc Di-
eva tēla. To saprotot, mēs varam novērtēt gan savu dzīvību, gan citu cilvēku dzīvības. 

•	 Ko tu domā, saprotot, ka visa cilvēce, lai gan grēka sakropļota, ir radīta pēc 
Dieva tēla? 

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
•	 Vai Dieva tēlu var pazaudēt? Kas notiek ar tiem, kas izvēlas noliegt Dievu un 

dzīvot bez Viņa? 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
•	 Kā tu pats kā Dieva tēla nesējs vērtē savu dzīvi? Kā tavā dzīvē parādās 

dzīvības vērtība? 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
•	 Kā tu novērtē citus, kas arī nes sevī Dieva tēlu? Kā tu vari dzīvē parādīt šo 

vērtību? 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

Varbūt šie ir grūti jautājumi, bet, ja neizprotam to, ka esam radīti pēc Dieva tēla, 
mēs varam neizjust atbildību par citiem. Tad nevēlamies aizsargāt citus, pasargāt to 
dzīvību, reputāciju, īpašumus un pāri pār visu – attiecības ar viņu Radītāju. 
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LŪGŠANA. Dievs, pārāk bieži es esmu domājis tikai par sevi un aizmirsis citus. 
Es neesmu tā respektējis un cienījis pārējos, kā man būtu vajadzējis darīt. Tāpat 
kā es, arī viņi ir radīti pēc Tava tēla, un viņu dzīvība nāk no Tevis. Pārāk bieži 
es aizmirstu, ka esmu Kristū un esmu aicināts atspoguļot Tevi Tavā radībā, īpaši 
ģimenes locekļiem, draugiem, visiem pārējiem, ar ko kopā atrodos. Piedod man 
manas vainas, radi manī vēlēšanos pareizi izprast dzīvības vērtību un dzīvot atbildīgu 
dzīvi. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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5. NODARBĪBA – 5. DAĻA

ATSKATS. Pirms turpinām, atskatīsimies uz iepriekšējās nodarbībās minētajiem 
pantiem. Šie panti runā par asinīm. Jauniegūtā izpratne par grēku izpirkšanu, par 
asinīm, kas izlietas grēku piedošanai un mūžīgās dzīvības iegūšanai, darīs šos pantus 
tev nozīmīgākus. 

Rakstu vieta Personas, kas 
pieminētas

Izlieto asiņu nozīme

1Moz 3:15 3. nodarbība

1Moz 3:21 3. nodarbība

1Moz 4:8–11 
3. nodarbība

1Moz 8:20–21
4. nodarbība

ATSKATS MĀCĪTAJĀ. 5. nodarbības lielākajā daļā mēs esam centušies iz-
prast to, ka "dzīvība ir asinīs" un ka Dievs ir radījis mūs, lai mūsos būtu Viņa līdzība. 
Pirms ķeramies pie 6. nodaļas, būtiski ir apkopot iepriekš mācīto. To darīsim, izman-
tojot dotās Rakstu vietas un savas piezīmes. 

Kamēr mēs neizpratīsim Dieva 1Moz 2:17 sacīto "kad tu no tā ēdīsi, tu mirtin mirsi", 
neizpratīsim to nozīmīgumu, kādu Dievs piešķīris asinīm un dzīvībai. Nāve bija 
lāsts, grēka dēļ uzlikts visai cilvēcei. Grēks bija ienācis visās paaudzēs, un pieminētā 
miršana bija sods. Dievs ir Svēts Dievs, un Viņa svētums prasa, lai sods par grēku 
tiktu samaksāts. To nevarēja ne neievērot, ne aizmirst; sodam bija jātiek samaksātam. 
Un šis sods bija nāve.

Cilvēce pati sevi nevar izglābt. Maksu, kurai bija jātiek nomaksātai, samaksāja Dieva 
vienīgais Dēls savā upura nāvē. Viņš ir apsolītais Mesija. 1Moz 3:15 Dievs Ādamam 
un Ievai deva pašu pirmo apsolījumu – sūtīt Pestītāju. Viņš sacīja čūskai: "Un Es 
celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju! – viņš 
[Jēzus] tev [velnam] sadragās galvu, bet tu viņam [Jēzum] sadzelsi papēdi!" Šī Rak-
stu vieta atsaucas uz nākotnē paredzamajām Jēzus ciešanām un nāvi, uz Viņa asins 
izliešanu pie krusta. (Sk.: Kol 1:19–20.)
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1Moz 3:21, pirms Ādams un Ieva pameta Ēdenes dārzu, Dievs viņiem darināja 
apģērbu no ādām, lai tā aizstātu viņu no lapām darināto aizsegu. Lapas nederēja. 
Lai viņi būtu pasargāti un apsegti, bija jātiek izlietām asinīm. Dieva radītajā pasaulē 
bija ienācis grēks, un kādam bija jāmirst. Vīģu lapas un krūmi nebija spējīgi paslēpt 
grēcīgā stāvoklī atrodošos cilvēkus no viņu Radītāja Dieva.

Visi cilvēki ir radīti, lai sevī nestu Dieva tēlu. Dieva tēla nešana ir no Dieva puses 
apzināts un brīvprātīgs akts, un Dievs uz to skatās ļoti nopietni. No tā izejot, visu 
cilvēku asinis Dieva acīs ir svētas, un nevainīgu asiņu izliešana sauc pēc atmaksas. 
To mēs mācījāmies, kad runājām par Kainu, cilvēku, kas arī nesa sevī Dieva tēlu, bet 
savā rīcībā nepavisam to neatspoguļoja. 

No 1Moz 8:20 mācījāmies, ka Noa, pametot šķirstu, vispirms upurēja sadedzināmo 
upuri Dievam. Tika izlietas dzīvnieku asinis, lai sagatavotu Dievam sadedzināmo 
upuri. "Tas Kungs saoda tīkamo smaržu." Upuris – un nekas mazāks – darīja šo jauno 
radību pieņemamu un patīkamu Dievam.

Vēsts par Dieva cilvēci atpestījošo darbu vijas cauri visai Bībelei. Daudzās situācijās 
tiek runāts par asins izliešanu. Šīs četras Rakstu vietas mēs apskatījām kā pamatu 
tālākām mācībām. Tava izpratne pieaugs, ja turpināsi mācīties Dieva Vārdu. Tā tu 
arvien vairāk sāksi izprast Viņa brīnišķīgo mīlestību uz tevi. 

LŪGŠANA. Paturot prātā mācīto, atvēli laiku lūgšanai. Nāc pie Viņa kā bērns, kas 
sajūt tēva mīlestību, un dalies ar Viņu savās domās un pateicībā. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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6. NODARBĪBA – 1. DAĻA

MĀCĪBA. 5. nodarbībā 5. daļā tika minēts, ka šajā nodarbībā iepazīsimies ar jaunu 
jēdzienu "derība". Izlasīsim Rakstu vietu no 1. Mozus grāmatas 6:18. Dievs pasaka 
Noam savu nodomu iznīcināt visu dzīvo un reizē arī dod viņam kādu apsolījumu. 
Noraksti 18 .pantu.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Savā solījumā Dievs saka, ka Viņš ar Nou slēgs derību.

DEFINĪCIJA. Derība – ir nopietna vienošanās starp divām pusēm. Derība pastāv 
tik ilgi, līdz kāda no pusēm to lauž vai atsakās no iepriekš saskaņotiem noteikumiem. 

Piezīme. Tu jau esi saskāries ar derību. Piemēram, bankā saņemot kredītu. Banka kā 
kreditors izvirza savus kredīta noteikumus un tad tev kā kredītņēmējam dod kontrak-
tu. Kad abas puses ir parakstījušas šo kontraktu, derība stājas spēkā.

Šajā gadījumā Dievs ir iniciators savam žēlastības solījumam. Solījumam, ko Viņš 
dod un ko Viņš nevar lauzt. Ar ko Dievs vēlas slēgt derību? (1Moz 9:9–10).

 1. ________________________________________________________

 2. ________________________________________________________

 3. _________________________________________________________

     _________ _______________________________________________

Dievs ierosina un iedibina savu derību ar Nou, viņa dēliem un paaudzēm, kas vēl 
nāks. Savā derībā Viņš ietver arī visus dzīvniekus, kas bija šķirstā, un visu dzīvo 
radību zemes virsū. Ļoti aptveroša derība, vai ne? 

1Moz 9:11 ir īsta un patiesa derība. Noraksti šo pantu 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________.
•	 1Moz 8:21 teikts, ka tad, kad Dievs saoda patīkamo Noas upura smaržu, 

Viņš "teica savā sirdī…". No paša Dieva sirds mēs sadzirdam Viņu sakām, 
ka Viņš vairs neiznīcinās radību plūdos. Ievērojiet, ka vārdi "nekad" 
parādās arī 1Moz 8:21 un 1Moz 9:11. Cik reizes šajos pantos tie tiek lietoti? 
_____________________ Tu gandrīz pat vari sadzirdēt Dieva apņēmības 
pilno balsi sakām: "Nekad, nekad, nekad…"

•	 Dievs noslēgtajai derībai dod kādu zīmi. Kas ir šī zīme? 

 ____________________________________________________________
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•	 Izlasi 12. un 13. pantu. Dievs loku – varavīksni dod mums kā zīmi, lai, to 
redzot, mēs pieminētu Viņa solījumu. Viņš dod varavīksni kā atgādinājumu 
par sevi un savu žēlastības pilno solījumu ikvienai dzīvai radībai uz paaudžu 
paaudzēm. Kad rodas mākoņi un parādās varavīksne, Viņš saka, 

 "Es __________________________________________________________
 _______________________________________________" (1Moz 9:14–15). 
•	 Interesanti, ka ikreiz, kad parādās varavīksne, vienmēr kāds saka: "Cik 

skaisti!" Dažreiz pat var redzēt divas varavīksnes vienlaikus. Mēs raugāmies 
uz Dieva radības skaistumu un uz Dieva apsolījuma žēlastības zīmi, ka "Es 
vairs nenolādēšu…" (1Moz 8:21) 

 ________________________________________________ (1Moz 9:15)
•	 Un vēlreiz Viņš šos vārdus lieto 15. pantā. Piecas reizes Viņš saka, ka 

nekad ar ūdens plūdiem neiznīcinās visu dzīvo. Dievs parāda savu bagātīgo 
žēlastību radībai. Neskatoties uz to, kādā stāvoklī radība atradīsies, mums 
nekad vairs nebūs jābaidās no pilnīgas iznīcības ūdens plūdos. Viņa lielā 
žēlastība paliks vienmēr. (Ps 106:1)

17. pantā Dievs saka: "Šī ir derības zīme, ko esmu cēlis..." Šī ir beznosacījumu 
derība. Nekas nebija atkarīgs no Noas, viņa dēliem, pārējās dzīvas radības un 
nākamajām paaudzēm. Viss bija atkarīgs tikai no Dieva un Viņa solījuma. 

Turpmākajās studijās mācīsimies vēl par citām derībām, kas tika noslēgtas starp 
Dievu un Viņa ļaudīm. Dažām bija nosacījumi, piemēram, "ja tu to turēsi, tad Es..." 
Atkarībā no Dieva tautas paklausības vai nepaklausības derība ietvēra gan svētību, 
gan lāstus. Pagaidām mēģināsim izprast, ka derība, ko Dievs slēdza ar Nou, pilnībā ir 
atkarīga no Dieva, Viņa dotā solījuma turēt šo derību uz paaudžu paaudzēm.

IZMANTOJUMS. Dievs sacīja, ka nekad vairs neiznīcinās visu dzīvo ūdens 
plūdos. 

1. Vai šai derībai ir kāda nozīme tavā dzīvē?

______________________________________________________________

2. Ja tici, ka Dievs devis šo solījumu, vai vari ticēt, ka Dievs to arī turēs?

______________________________________________________________

3. Varbūt tu par to esi pārliecināts tādēļ, ka netici šādu vispasaules plūdu 
iespējamībai? Bet ticēt tam tādēļ, ka debesīs parādās varavīksne? 

______________________________________________________________

4. Vai tu atspoguļo Dieva tēlu savā dzīvē arī tādējādi, ka turi savus solījumus, 
ko esi devis citiem? Vai pārējie var paļauties uz tevi un būt pārliecināti, ka tu 
darīsi to, ko esi apsolījis?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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LŪGŠANA. Kungs Dievs, Tu savā žēlastībā esi noslēdzis derību ar visu radību. 
Tu nekad vairs neizliesi savas dusmas un iznīcību pār zemi ūdens plūdos. Tu turi 
savus solījumus. Tavi vārdi ir patiesība. Palīdzi man atspoguļot Tevi savos vārdos. 
Lai citi varētu paļauties uz maniem solījumiem un man uzticēties. Paldies, ka Tavam 
vārdam var uzticēties un ka Tavi vārdi ir man kā stiprs pamats, uz kura es varu veidot 
savu dzīvi. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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6. NODARBĪBA – 2. DAĻA

IEVADS. Drīz mēs beigsim runāt par Nou un viņa ģimeni, bet ir vēl viens stāsts, 
ko būtu jāzina. 1Moz 9:18–19 nedaudz piemin arī Noa trīs dēlus. 

•	 Kā sauca šos dēlus?____________________, ____________________  
un ______________________.

•	 Kas ir minēts par Hāmu?_________________________________________
•	 Kas 19. pantā teikts par šiem trim dēliem? ___________________________
 _____________________________________________________________

Vēl vairāk būs pastāstīts nākamajos pantos. Izlasi tos! 1Moz 9:20–28. Ko jaunu par 
Nou varam uzzināt 20. pantā?

 1. ________________________________________________________

 2. ________________________________________________________

Tas nenotika tūlīt pēc ūdensplūdiem. Jāpaiet vairākiem gadiem, lai izaugtu 
vīnogulāji. Noa bija zemes apstrādātājs un iestādīja vīnadārzu. No tā augļiem viņš 
darināja vīnu un dzēra, līdz piedzērās. 21. pants saka, ka viņš "________________

____________________________________." Kas mums par šo notikumu zināms?

•	 Kas pirmais pamanīja, ka Noa piedzēries? ___________________________
•	 Kādā stāvoklī viņš atrada Nou? ___________________________________
•	 Ko viņš darīja? ________________________________________________
 ____________________________________________________________

No tālāk rakstītā saprotam, ka Noa atradās apkaunojošā stāvoklī. Viņa dēls Hāms 
viņu atrada un tūlīt steidzās pastāstīt par redzēto brāļiem. 

Ko Šēms un Jafets darīja? _______________________________________________

Šie vīri nevēlējās redzēt savu tēvu kaunpilnā stāvoklī. 23. pantā teikts, ka viņi 

"_______________________________________________________________." 

Noa pamodās no reibuma un uzzināja par jaunākā dēla Hāma rīcību. Ko Noa darīja? 
___________________________________________________________________

Hāms neapklāja Noa kaunu, un tas noveda viņu nežēlastībā. Viņš tika nolādēts. Kāds 
bija lāsts? 25. pants.__________________________________________________

Šēmam un Jafetam tēvs deva savu svētību. 

Par Šēmu teikts: "____________________________________________________." 

Par Jafetu teikts: "____________________________________________________."
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IZMANTOJUMS. Cilvēkiem, kas dzīvo Dieva jaunajā žēlastības derībā un 
žēlastībā, vajadzētu piemist savstarpējai cieņas izjūtai. Grūti saprast, ka tik drīz pēc 
jaunās derības dibināšanas varēja notikt kas tāds. Noa paša dēls lika kaunā savu tēvu, 
izturējās pret viņu ar necieņu. Grēks joprojām turpina atstāt savas pēdas ģimenē: 
abi – gan tēvs, gan dēls – kļūst apkaunoti. Mūsdienās bieži vien pietrūkst cieņas pret 
vecākiem. Necienīga izturēšanās vārdos un darbos pret vecākiem un autoritātēm 
bieži vien paliek bez jebkādām sekām. Ir cilvēki, kuru attiecības ģimenēs ir tik sa-
lauztas, ka vispār nepastāv vairs savstarpējā cieņa. 

•	 Atminies kādu gadījumu, kad novēroji, ka vecākam cilvēkam netiek izrādīta 
pienācīgā cieņa? Varbūt tu arī tiki iesaistīts šajā situācijā? 

 Kas izraisīja šādu situāciju? ______________________________________
 _____________________________________________________________
 Kā tā beidzās? _________________________________________________
 ______________________________________________________________
•	 Atceries gadījumus, kad tu varēji pasargāt citu cieņu, nevis tūlīt paziņot tālāk 

kādu "jaunumu"? _______________________________________________
 _____________________________________________________________

LŪGŠANA. Kungs Dievs, es atzīstos Tev, ka pārāk bieži esmu stāstījis par citiem, 
nekā centies tos pasargāt. Dod man tādu sirdi, kas vēlētos apsegt kāda personisko 
cieņu. Paldies Tev, ka Tu apklāj manu kaunpilno stāvokli ar sava Dēla Jēzus, mana 
Pestītāja, asinīm. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
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6. NODARBĪBA – 3. DAĻA

1. Mozus grāmatas 10. nodaļa stāsta par Noa dēlu pēcnācējiem. Sīkāk viņu raduraks-
tus var izlasīt 1. Laiku grāmatas 1. nodaļā. Paralēli darbam ar 1. Mozus grāmatas 10. 
nodaļu tu vari izmanot arī 1. Laiku grāmatu. Šajās grāmatās minētās hronikas ļaus 
tev labāk saprast civilizācijas izplatīšanos pēcplūdu laikā.

1Moz 9:19 teikts, ka "un no tiem radās ___________________________________."

Vispirms aplūkosim Jafeta, Noas vecākā dēla pēctečus. 1Moz 10:1–5.
•	 Cik dēlu Jafetam bija? ____________________________________ (2. pants)
•	 Īpaši pieminēti ir divi dēli: 3. pantā _____________ un 4. pantā __________
•	 Kāds interesants fakts tiek minēts 5. pantā? 
 ______________________________________________________________
•	 Interesanti atzīmēt, ka Jafeta ģimene ceļoja uz Rietumiem, uz Mazāzijas 

valstīm, kas mūsdienās pazīstamas kā Turcija un daļa no Eiropas valstīm. 

6.–20. pants stāsta par Hāma dēliem. 
•	 Hāma ģimene izceļoja uz apgabalu, kas pašlaik pazīstams kā Israēla, 

Ziemeļāfrika un Ēģipte.
•	 Cik dēlu bija Hāmam? ________________ (6. pants).
•	 Kūšam bija pieci dēli. Viena vārds ir īpaši izcelts. (8. pants)
 Kā viņu sauca? ___________________
 Ko vēl stāsta 8. pants? ___________________________________________
 Viņš bija ne tikai varonīgs mednieks, bet arī _________________________
 Kas tiek teikts par Nimrodu? "____________________________________"
 10.–12. pants stāsta par Nimroda ķēniņvalsts pieaugšanu.
  1. Babiloniju (10. pants)
  2. Asīriju (11. pants)
  3. Ninivi (11. pants)

Piezīme. Babilonijai un Asīrijai Israēla vēsturē bija liela nozīme. Babilonija iek-
aroja Jūdeju, un Asīrija iekaroja Israēlu. Israēlieši daudzus gadus šajās valstīs tika 
turēti kā gūstekņi. Ninives pilsētu cēla Nimrods. Jonas grāmata stāsta par Jonu, 
nepakļāvīgo pravieti, un to, ka Dievs viņu sūtīja uz Ninivi. Vairāk informācijas par 
šiem notikumiem un minētajām vietām būs turpmākajās nodarbībās. 

•	 Minēsim vēl citas tautas un vietas, kam Israēla vēsturē bijusi liela nozīme. 
 Filistieši (13. pants) bija israēliešu ienaidnieki laikā, kad Israēlā valda ķēniņš  
 Dāvids.
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 Kānaānieši (15.–18.pants) dzīvoja zemē, kuru Dievs deva Israēla bērniem.  
 Kad Israēlieši ieradās, lai šajā zemē apmestos, viņus sagaidīja naidīgas  
 tautas – hetīti, jebusieši, amorieši, hivīti u. c. Kā tu redzi, daudzas no šīm  
 tautām cēlušās no Hāma, Noas dēla, uz kuru gūlās lāsts.
 Kānaāniešu ciltis tika izkliedētas. Tagad būtu īstais laiks ieskatīties kartēs,  
 kas atrodas tavas Bībeles beigās. Varbūt vislabāk būtu izmantot karti, kas  
 parāda Israēla valsti ķēniņu Dāvida un Salamana laikā. Pamēģini atrast šādas  
 pilsētas un teritorijas:
  * Sidona – ziemeļos pie Vidusjūras krasta,
  * Gaza – dienvidos, arī jūras krastā,
  * Sodoma un Gomora – Nāves jūras austrumos, (paskaties kartē, kas  
  rāda senākus laikus!) 
  * Filista – filistiešu zeme.
 Šajās apdzīvotajās vietās risinājušies svarīgākie notikumi Israēla vēsturē.  
 Lai tevi neizbiedē šie dīvainie nosaukumi. Šī informācija domāta, lai  
 palīdzētu tev iepazīt vēsturiskās vietas. 

21. –31. pants stāsta par Šēma dēliem. Šēma ģenealoģijai ir īpaša nozīme Bībeles 
vēsturē. Šī ir arī Ābrahāma, Īzāka, Jēkaba, Jāzepa, ķēniņa Dāvida un ķēniņa Sala-
mana ģenealoģija. Atzīmēsim sekojošo:

•	 Šēmas, Noas vidējā dēla, pēcteči migrēja uz dienvidaustrumiem, uz teritoriju, 
kas Bībelē tiek saukta par Mezopotāmiju, ko mēs pazīstam kā Persijas līci. 

•	 Cik dēlu bija Šēmam? __________________________________ (2. pants).
•	 Pievērsīsimies 1L 1:24–27. Tur ļoti kodolīgi tiek pastāstīts par paaudzēm, kas 

dzīvoja starp Šēmu un Abrahamu. Aizpildiet tabulu!

Šēms

Ābrams, Ābrahāms

Izmantojot 1Moz 10, ieraksti tabulā personvārdus! 

Piezīme. Var brīnīties un pat strīdēties par šo radurakstu nozīmību. Paskatoties 1Moz 
11, atradīsi vēl kādus radurakstus. Lai arī lasot šo ģenealoģiju, neredzi tai lielu 
nozīmi, turpmākā vēsture rāda, ka pārskats par Noas un Ādama pēctečiem ir ļoti 
nozīmīgs. Tas cilvēces vēsturē palīdz saskatīt Dieva pestīšanas plānu. 
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IZMANTOJUMS. Vai kādreiz esi papētījis savu dzimtas koku? Ir cilvēki, kas 
ar to nodarbojas ļoti nopietni. Daži cer savā dzimtas kokā atrast ko īpaši nozīmīgu. 
Padomā mazliet par tiem, kas dzīvojuši pirms tevis. Ja iespējams, pajautā saviem 
radiniekiem par saviem tālākajiem senčiem. Šie stāsti pieder pie tavas ģimenes man-
tojuma. 

•	 Pasaki paldies Dievam par kādiem vai kādu, kuram tavā dzīvē ir bijusi 
nozīmīga vieta.

LŪGŠANA. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Vēl ir kāda ģenealoģija, kura būtu jāaplūko. 
•	 Kas ir bijuši tavi garīgie vecāki? Kas ir ar tevi dalījušies savā ticībā, lūguši 

par tevi, iepazīstinājuši tevi ar Jēzu? Vai varbūt tu esi pirmais, kas no savas 
ģimenes esi dzirdējis par Jēzu? Kas bija pirmais, kurš savā ticībā dalījās ar 
tevi? 

•	 Pateicies Dievam par šo cilvēku, kas tev stāstīja par Dievu, Dieva mīlestību 
un piedošanu. Par Dievu, kas ir tev žēlīgs, par Dievu, kas tevi ir radījis un 
vēlas ar tevi būt sadraudzībā šajā dzīvē un visā mūžībā.

LŪGŠANA. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Arī tu, palīdzot kādam sākt garīgo ceļojumu, vari iesākt šādu jaunu ģenealoģiju. 
•	 Kuru varētu iepazīstināt ar Dievu un Viņa Vārdu?
•	 Šis ir brīdis, kad tu vari pateikties Dievam par iespēju dalīties Viņa mīlestībā 

ar pārējiem. Tu vari lūgt, lai Viņš parāda tev tos, kas vēl Viņu nepazīst. 

LŪGŠANA. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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6. NODARBĪBA – 4. DAĻA
MĀCĪBA. Ir vēl kāds stāsts, kas mums jāapskata. Notikums risinās Šinārā, 
Babilonijā, mūsdienu Irākā, austrumu zemē, kurā dzīvoja Hama pēcteči (1Moz 
10:10). Stāsts ir izlasāms 1Moz 11:1–19.

•	 1. pantā teikts: "Visā zemē bija ___________________________ un 
 _____________________________________."
•	 Viņi lika prātus kopā un teica: "Iesim _____________________________
 ___________________________________________________________."
•	 Mums sacīts, ka viņi lietoja: "____________________________________".  

Tā jau bija attīstītāka sabiedrība, viņi lietoja jau pašu izgatavotos celtniecības 
materiālus. 

•	 Tad viņi teica: "Iesim, ______________________! 
 Darīsim sev ____________________, lai netiekam ___________________!"

JAUTĀJUMI. Kur ir problēma? Kas tajā, ko viņi centās paveikt, bija slikts? 

___________________________________________________________________

Vai atceries, ka kaut kas līdzīgs jau bija noticis agrāk? 

___________________________________________________________________

Vai tanī, ka viņi vēlējās celt pilsētu ar augstu torni un izmantoja tehnoloģijas, bija kas 
slikts? ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Kaut kam bija jābūt aplamam, ja jau 5. pants iesākas ar vārdiem ________________
•	 "Tas Kungs nolaidās apskatīt pilsētu un torni, ko cēla cilvēku dēli." Ko Viņš 
 nolēma? (6. pants) "Tagad tiem nebūs _______________________, ko tie  
 nodomājuši darīt!"
•	 Viņš sacīja: "Iesim, ________________ un ________________, lai viņi 
 ______________ viens otra teikto!"

MĀCĪBA. Ko viņi varēja paveikt, pateicoties tam, ka viņu valoda bija vienota? 
Kas bija mainījies viņu domāšanā? Kas bija galvenais, uz ko viņi fokusējās? 

•	 Viņi sacīja cits citam: "Iesim, veidosim…", "Iesim, celsim…" Problēma bija 
tajā, ka viņi bija paši sevi bija padarījuši par dzīves centru. "Darīsim sev 
vārdu…"

•	 Viņi nevēlējās tikt izkaisīti. Viņi vēlējās likt centrā paši sevi un sevis radīto. 
Būvējot pilsētu un torni – "tā virsotne lai ir debesīs!" –viņi vēlējās celt savu 
vārdu. Cilvēki un tautas nāktu tos apbrīnot. Viņu vēlme bija kļūt par visa 
universa centru.



WWW.FULLVALUE.ORG  68  © 2007 FULLVALUE MINISTRIES

Iepazīsim savu Bībeli

•	 Viņi domāja, ka uzcels torni, kas sasniegs debesis. Zinot, ko mēs zinām par 
universu, tā bezgalību, šāda vēlme liekas smieklīga. Vai sadzirdi nelielu iron-
iju Dieva teiktajā: "Iesim, nolaidīsimies…" Cilvēkam nekādi nav iespējams 
sasniegt debesis. 

•	 Cilvēku egocentriskā motivācija, izlietojot savu intelektu, prasmes, 
tehnoloģijas, spējas, "darot sev vārdu", sauca pēc attiecīgas atbildes. Ja viņi 
varētu efektīvi sazināties, viņi varētu ļoti daudz ko sasniegt, bet, rodoties 
valodu sajukumam, viņi nespēja saprast cits citu, un egocentrisms lika sabrukt 
visiem projektiem. 

•	 Tā nu Kungs nolaidās lejā (7. pants) un sajauca viņu ___________. Viņi vairs 
nebija spējīgi cits citu saprast. Piemēram, ja celtnieks sacīja, lai otrs padod 
āmuru, viņam varēja tikt iedots skrūvgriezis. 

•	 Notika tieši tas, no kā viņi visvairāk baidījās – viņi tika izklīdināti. 8. pantā 
teikts: "Un Kungs ____________ no turienes pa ______."  

•	 Pilsētas celtniecība apstājās. Tā neapstājās tikai uz laiku, kamēr viņi 
apmeklēja valodu kursus. Nē, pilsētas celtniecība apstājās pavisam, un viņi 
tika izklīdināti pa visu zemi. 

•	 Pilsētu nosauca ____________ (9. pants), jo " ___________". 

Vēl reizi top redzamas grēka sekas. Grēks izsauc sašķeltību un attiecību sagraušanu. 
Atskatīsimies:

 1. Mēs redzējām, kā grēks rada atšķirtību starp Dievu un cilvēci, starp vīru un  
 sievu. (1Moz 3)

 2. Tai pašā 1Moz 3 lasām, ka grēks nesa lāstu zemei – zemei, kurai bija jādod  
 barība cilvēcei. 

 3.Grēks ienesa naidu ģimenēs. To redzam pie Kaina un Ābela. 

 4. Un tagad mēs redzam, ka grēks sagrāvis vēl kaut ko, kas bija cilvēkiem  
 ____________ valodu un ____________ runu. (1Moz 11:1) 

Lai zeme tiktu piepildīta, Dievs vēlējās, lai cilvēki izklīstu par visu pasauli. 

Rakstu vieta Ko Dievs vēlējās…

1Moz 1:22

1Moz 1:27

1Moz 9:1

1Moz 9:19

1Moz 10:32

1Moz 11:8–9
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Rakstu vieta Ko cilvēki vēlējās…

1Moz 11:4

IZMANTOJUMS. Vai esi kādreiz domājis, kā radušās dažādās valodas? 
Komunikācija rada problēmas pat tad, ja runājam vienā valodā. Nepareizu vārdu 
izvēle var aizvainot. Arī zīmju valoda bieži rada barjeras. Tāpat cilvēku kultūru un 
etniskās atšķirības rada grūtības savstarpējā sapratnē. 

Jaunajā Derībā Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā lasām, ka Jēzus ir tas Vārds. Caur Jēzu 
Dievs runā uz cilvēci. Viņš to dara žēlastībā un patiesībā (Jņ 1:14). Par spīti visam, 
ko grēks izraisīja, Jēzus nāk kā patiesais Dieva Vārds noņemt visas grēka radītās 
barjeras un nest mieru starp Dievu un cilvēkiem. Starp ikvienas valodas cilvēkiem, 
starp vīriešiem un sievietēm, starp tumšādainajiem un gaišādainajiem, bagātiem un 
nabadzīgiem, starp jauniem un veciem. 

Tev noteikti bijušas saskarsmes grūtības ar kādu sarunu biedru. Vai vari atcerēties 
kādu gadījumu? 

 1. Kas radīja problēmu? _______________

 2. Kā šī problēma tika atrisināta? ______________

 3. Mūsu centieni komunicēt bieži izgāžas. Savu kļūdu atzīšana un piedošanas  
     lūgšana ir vienīgā cerība atkal visu sasaistīt. Kāda šajā ziņā ir tava  
     pieredze?

LŪGŠANA. Atvēli sev laiku pienest Tēva priekšā savu nožēlu par nepareizu 
komunikāciju ar citiem un ar Dievu. Pateicies Viņam par mīlestības valodu, kādā 
Viņš runā caur Jēzu, Vārdu, kas kļuva miesa. (Jņ 1.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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6. NODARBĪBA – 5. DAĻA
1Moz 11:10–32. turpina stāstu. Līdz šim esam aplūkojuši paaudzes, kas bija starp 
Ādamu un Nou. Zinām, ka Šēms ir Noas otrais dēls. Svarīgi saskatīt kopainu, 
saredzēt asins līniju, kas vieno Šēmu ar Ābrahāmu. Ābrahāms ir patriarhs, kuru 
Dievs aicināja kļūt par tēvu daudzām tautām. 6. nodarbības noslēgumā apskatīsim 
1Moz 11:10–25 uzrakstīto ģenealoģiju. Kādus personvārdus tu atceries no šīs 
nodarbības 3. daļas? 

VINGRINĀJUMS.
Vārds Vecums Vārds Vecums

Šēms

Ābrams, Nāhors, Hārāns

•	 Izmantojot 1. Mozus grāmatas 5. nodaļu, salīdzini dzīves ilgumu cilvēkiem, 
kuri dzīvoja laikā no Ādama līdz Noam. 

MĀCĪBA. Par Terahu, Ābrama tēvu, Nāhoru un Hārānu 11. nodaļā stāstīts vairāk.  
•	 Hārans ir tēvs ________________ (27 .pants). Lats bija Ābrama __________.
•	 Zeme, kurā dzīvoja Terahs un viņa dēli, tika saukta par _________________.
•	 Teraha dēls, Lata tēvs, __________________ mira. (28. pants).
•	 Ābrams apprecēja ______________, un Nāhors apprecēja _______________.
•	 Kādi radi bija Milka un Nāhors? ___________________________________
•	 Jiskai arī bija māsa vārdā _______________________________ (29. pants).
•	 Ko mēs lasām par Ābrama sievu Sāraju 30. pantā? _____________________

Šī ģimene piederēja pie nomadu ļaudīm, dzīvoja teltīs un bieži pārcēlās. Pienāca 
reize, kad ģimenes galva, cilts vadonis Terahs, izlēma, ka atkal pienācis laiks doties 
ceļā. 

•	 Viņi izgāja no ______________________ (31. pants).
•	 Devās uz __________________. Šī vieta jau minēta iepriekšējās nodarbībās, 

arī 3. nodarbībā Hāma, saukta Kanaāna, radurakstos. 
•	 Ko Terahs ņēma līdzi? __________________________________________
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•	 Viņi negāja tieši uz Kanaānu. Kurā vietā viņi apmetās? 
 _____________________________________________________________
•	 32. pantā lasām, ka šī bija vieta, kur Terahs mira.  

Viņš nodzīvoja ________ gadus. 

IZMANTOJUMS. Vai kādreiz esi pārcēlies no vienas valsts uz otru? Ja ne tik 
tālu, tad varbūt pārcēlies no vienas valsts malas uz otru, no viena novada uz otru? 
Kāda ir tava pārcelšanās pieredze? Vai tev prasīja, vai tu vēlies pārcelties vai ne? 
Varbūt tev vienkārši bija jāsaliek mantas un jādodas? 

Ceļā var rasties kavēkļi. Dažkārt mēs uzreiz nevaram sasniegt nodomāto galapunktu. 
Mēs nezinām, kā jutās Ābrams un Sāraja, kad kopā ar Terahu devās uz Kanaāna 
zemi. Viņi sasaiņoja mantas un devās ceļā, nezinot, kas tos sagaida. 

Atminies kādu situāciju, kad tev bija jāpārceļas.

Kas visvairāk aizkavēja pārcelšanos? ______________________________________

Kas visvairāk radīja satraukumu un rūpes? __________________________________

Kurš izlēma, ka jāpārceļas? ______________________________________________

Ar ko kopā tu devies šajā ceļā? ___________________________________________

Vai sasniedzāt savu galamērķi, vai ceļā nodomi mainījās?

____________________________________________________________________

Turpinot studijas, mācīsimies, kāds bija Dieva plāns Ābramam. Droši vien tas, kas 
notika, nebija tas, ko Ābrams gaidīja, tomēr viņš devās uz priekšu, ticot, ka ar viņu ir 
Dievs. 

Ābrams kopā ar sievu, tēvu, brāļadēlu nomadu karavānā dodas ceļā uz nezināmu 
zemi. Viņi atstāj pazīstamās vietas, lai sāktu visu no jauna citā zemē. Mums jābeidz 
studijas un jābūt gataviem atstāt savus ceļabiedrus. Stāsts par Dieva plānu cilvēcei ir 
tikai sākumā. Nākamajās studijās mācīsimies par Ābramu un Sāraju. Tas būs stāsts 
no 1Moz 12, mācīsimies par lielo apsolījumu, par to, kā Dieva plāns piepildījās pie 
viņiem un viņu pēctečiem. 

LŪGŠANA. Kungs Dievs, dažreiz Tu aicini mūs visu pamest, kaut gan mums 
nav ne mazākās nojausmas, kas mūs turpmāk sagaida. Ābrams bija svētīts ar ģimeni, 
senčiem, par ko Tu gādāji un rūpējies.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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ATSKATS

Šis nav tests! Dažkārt tomēr ir labi pārbaudīt zināšanas. Pārbaude liek mums vairāk 
censties, un tādēļ mēs kļūstam pārliecinātāki. Tu nu esi pabeidzis Bībeles studiju 
"Dieva plāns – mūsu izvēle". Atskatīsimies uz dažām tēmām, pie kurām iepriekšējās 
nedēļās esam strādājuši: 

•	  Esam iepazinušies ar 1. Mozus grāmatas radīšanas stāstu.
•	  Uzzinājuši, ko Bībele saka par Dievu – Radītāju.
•	 Izrunājuši un izpratuši definīcijas vārdiem svētīšana, sabats, taisnošana, 

žēlastība, atpirkšana, ticība.
•	 Sapratuši, kādu vērtību Dievs saskata cilvēkos kā tādos, kas radīti pēc Dieva 

tēla.
•	 Izpratuši cilvēku atbildību Dieva tēla atspoguļošanā visā radībā.
•	 Izpratuši Dieva sacīto par zemes piepildīšanu un pārvaldīšanu.
•	 Mācījušies par Dieva nodomu laulībai.
•	 Atzinuši Dieva vēlēšanos, lai cilvēce dzīvotu saskaņā ar Viņa Vārdu un liktu 

to savas dzīves centrā.
•	 Paplašinājuši izpratni par grēku, tā tieksmēm, iznākumu un sekām.
•	 Iepazinušies ar stāstu par Kainu un Ābelu.
•	 Lasījuši par pirmsplūdu laika radības samaitātību.
•	 Iepazinušies ar stāstu par Nou un plūdiem.
•	 Mācījušies par Dieva apsolījumu Noam un visai radībai.
•	 Izpratuši, kā Dievs novērtē asinis un dzīvību, upuri un derību. 
•	 Iepazinušies ar Noas pēctečiem.
•	 Mācījušies par cilvēku valodu sajaukšanu. 

Apsveicam! Nu tu esi pabeidzis studijas un iemācījies daudz jauna. Bet ir vēl 
daudz vairāk ko apgūt. Pēdējās nodarbības 6. daļa noslēdzās ar Ābrama ģenealoģiju 
(1Moz 10). Ar to, ka Ābrams un viņa sieva Sāraja kopā ar Ābrama tēvu Terahu ceļoja 
uz Kanaānas zemi un izlēma apmesties Hārānā. Nākamās nodarbības sāksim ar 
Dieva aicinājumu Ābramam pamest Hārānu un iet "uz zemi, ko Es tev rādīšu" (1Moz 
12:1). Tāpat kā upe, izplūstot no savas izteces, uzņem sevī pieteku ūdeņus, tā arī tevī, 
mācoties Dieva Vārdu, vairosies zināšanas, un tu pieaugsi ticībā, saņemot no Dieva 
dzīvo ūdeni.


