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Attieksmes 
 
Šis kurss liek pamatu tēmai, kas ir ļoti pazīstama, bet tomēr sarežģīta priekš jaunajiem 
kristiešiem. Kā tieši kristieši “atjauno savus prātus?” 

 

1 
2 
3 
 

4 

 
1.nodaļa. Attieksmes jauna kristieša dzīvē 
 

Kas ir attieksmes? Kā es tās lietoju savās ikdienas aktivitātēs?  
Kā es tās iegūstu? 
 
 

 
2.nodaļa. Jaunu attieksmju veidošanas process 
 

Mēs izpētām dažus praktiskus soļus, lai attīstītu jaunas attieksmes.  
Mēs aplūkojam arī to, kā Bībeles studijas attiecas uz jaunu attieksmju 
veidošanu un veco attieksmju izslēgšanu.  
 
 
3.nodaļa.  Kādai jābūt pareizai attieksmei, kad tu tiec labots vai 

kritizēts 
 

Kā tev vajadzētu atbildēt, kad kāds tevi kritizē? Mēs atbildam uz šo 
jautājumu, pārbaudot bībeliskas attieksmes, ko mēs varam lietot, reaģējot uz 
labošanu vai kritiku. Šī nodaļa aptver arī problēmas, kas saistītas ar šo jauno 
attieksmju lietošanu. 
 
 

4.nodaļa. Pareizā attieksme, kādai jābūt, kad labo kādu citu 
 

Šajā nodaļā mēs apspriežam, kādu bībelisku attieksmi mums vajadzētu lietot, 
kad mēs labojam citus. Kurš jums būtu jālabo? Kuras ir vislabākās metodes, 
ko lietot, labojot citus? Kādi ir Bībeles ierobežojumi citu labošanai? 
 

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

1. Stundu plāni skolotājam  

2. Studenta rokasgrāmata  

3. Studiju ceļvedis  

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

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

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

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

Kā lietot šo Skolotāja rokasgrāmatu 

1.  Stundu plāni skolotājam  

Šīs sekcijas pirmajās lapās ir visa kursa pārskats. 

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

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

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

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

Katras stundas plāna beigās ir studentu uzdevumu saraksts.  

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

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

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

3. Studiju ceļvedis  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Politika attiecībā uz šo materiālu pavairošanu 

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

 
Dave Batty  
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Ieteicamā mācību secība 

Šis ir viens no 14 sērijveida kursiem Grupu studijas jaunai dzīvei. Visi 14 kursi ir uzskaitīti 
šeit ieteicamajā mācīšanas secībā. Šis saraksts tika izveidots nepārtrauktai šo kursu 
mācīšanai. Būtu labāk, ja šos kursus iedomātos kā riteni ar 14 spieķiem. Šie kursi nav balstīti 
uz iepriekšējiem. Katrs kurss ir pats par sevi. Tādēļ students var vieglāk pievienoties jebkurā 
brīdī un diezgan viegli iederēties. 

1. Kā es varu zināt, ka esmu kristietis?  

2. Īss Bībeles apskats  

3. Attieksmes  

4. Kārdinājums  

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

6. Augot caur neveiksmēm  

7. Kristīgā prakse (Vietējās draudzes attiecības)  

8. Paklausība Dievam  

9. Paklausība cilvēkam  

10. Dusmas un personīgās tiesības  

11. Kā studēt Bībeli  

12. Mīlēt un pieņemt sevi  

13. Personīgās attiecības ar citiem 

14. Garīgais spēks un pārdabiskais 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apskatiet informāciju 4.lapā šajā Skolotāja rokasgrāmatā, par šo stundu plānu 
lietošanu. 
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Kursa pārskats 
 
1. Dienu vai divas dienas pirms pirmās klases sesijas, tu vari iepazīstināt studentus ar šo 

kursu un vari iedot viņiem dažus pirmos uzdevumus. Ja iespējams, dienu vai divas 
dienas pirms mācību kursa sākšanas, izdali Studiju ceļvedi. 

 
2. Nākamajā lapā ir Klases uzdevumu saraksta kopija, ar norādītiem datumiem, kad katrs 

uzdevums ir jāpabeidz. Lūdz, lai studenti aizpilda atbilstošos datumus, izmantojot tukšo 
Klases uzdevumu saraksta kopiju savu Studiju ceļvežu beigās. 

 
3. Informē studentus, ka viņiem ir jāpabeidz Studiju ceļveža 1.projekts „Kas ir 

attieksmes?”, pirms viņi nāk uz pirmo klases sesiju. Tu vari īsi paskaidrot  2. projektu 
„Mainot savas attieksmes”. Šis projekts nav jānodod līdz otrajam klases periodam. 
Pasaki viņiem, lai nesāk 2. projektu, kamēr nav notikusi pirmā klases sesija. 

 
 Pasaki viņiem, ja viņi nesaprot, ko ierakstīt atbildēs, lai atstāj tukšu vietu. Viņi var 

pabeigt šo 2. projekta daļu gan pirmās klases sesijas laikā, gan pēc tās. Tomēr viņiem ir 
jāaizpilda pirmie trīs jautājumi visos trīs 2.projekta piemēros, pirms pirmās klases 
sesijas. 

 
4. Studentu rokasgrāmatu var dot studentiem tad, kad iepazīstini viņus ar kursu un izdali 

Studiju ceļvežus. Tomēr, ja tu to dari, pasaki studentiem, lai pabeidz Studiju ceļveža 
1.projektu, pirms viņi izlasa Studenta rokasgrāmatas 1.nodaļu. Atbildes uz dažiem 
jautājumiem 1.projektā ir Studenta rokasgrāmatas pirmajās pāris lapās. 

 
5. Abas, gan 1., gan 2.stunda piedāvā iespējas izvērst tās divās klases sesijās.  

Pārlasi stundu plānus un izlem, kādas iespējas būtu vislabākās taviem studentiem. 
 
 
 
 
 
Tavai attieksmei jābūt tādai pašai, kā Mana, jo Es Mesija, nenācu, lai man kalpo, bet lai Es 
kalpotu, un lai atdotu Savu dzīvību kā izpirkumu par daudziem.   
 
        Jēzus Kristus 
        Mateja 20:28 
        Dzīvā Bībele (The Living Bible) 
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Klases uzdevumu saraksts 
 

Kursa nosaukums  Attieksmes  

 

Ieskaite  Pants, ko iegaumēt Datums 
 
 1.  Sal.pam. 10:17 (tulkojums no New Living Translation)  2.diena 
  

 2.  Galatiešiem 6:1   3.diena 
  

 3.  Kādai jābūt bībeliskai attieksmei, kad tu tiec labots 
 (Studenta rokasgrāmata 15.lapaspuse)   3. vai 4.diena
  

Projekti  Nodošanas datums 
 1.   1.diena  

 2.   2. vai 3.diena  

 3.   2.diena  

 4.   3. vai 4.diena  

 5.   4. vai 5.diena  

 6.   3.diena  

 7.   3.diena  

 8.   4.diena  

 9.   5.diena vai pēc vēlēšanās  

 10.   5.diena vai pēc vēlēšanās  

     

 

Pārbaudes darbs    5.diena   
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1.stunda
Kas ir attieksmes? 
1. Galvenā Bībeles patiesība

Man jāattīsta jaunas attieksmes, ko lietot savā ikdienas dzīvē. 

2. Atslēgas pants: Efeziešiem 4:23 (tulkojums no The Living Bible)
Tagad tavas attieksmes un domas ir pastāvīgi jāmaina uz labo pusi. 

3. Atsauce uz studenta materiāliem
1. un 2.nodaļa Studenta rokasgrāmatā iet kopā ar šo stundu.

Studiju ceļveža 1.projekts “Kas ir attieksmes?” arī iet kopā ar šo stundu. 

4. Divas klases sesiju iespējas
Ja tavs saraksts atļauj, tu vari lietot divas klases sesijas, lai izietu caur šai pirmajai 

stundai. Divus galvenos šīs stundas jautājumus var apskatīt atsevišķi:   

1) Kas ir attieksmes?

2) Kā attīstīt jaunas attieksmes?

5. Iesildīšanās stundai:  attieksmju prezentācija     (5-10 min.)
Sāc klases sesiju ar vizuālu prezentāciju, kas parāda, cik dažādas var būt mūsu 

attieksmes pret atšķirīgiem jautājumiem. Šīs prezentācijas galvenais mērķis ir stimulēt 
studentu interesi apskatīt tuvāk dažas attieksmes, kas ietekmē viņu ikdienas rīcību.  

Tu vari izveidot šo prezentāciju PowerPoint prezentāciju formātā vai izprintēt 
attēlus, ko parādīt studentiem. 

Izveido atsevišķu vizuālo informāciju par katru tālāk norādīto attieksmes 
apgalvojumu. Jūties brīvi, pievienojot citus apgalvojumus, kas raksturo būtiskas 
attieksmes. Mēģini saskaņot fonta stilu, fona krāsu un citus mākslas komponentus 
prezentējamajai attieksmei.  

Te būs daži attieksmju apgalvojumi, ko vari lietot šai prezentācijai. 

1. Likumi ir doti, lai tos pārkāptu.

2. Kad vadītāji kļūst spēcīgāki, viņi paliek arī vairāk korumpēti.

3. Zagti āboli garšo vissaldāk.

4. Vissvarīgākais ir uzvarēt spēlē.

5. Nauda nopērk patiesu laimi.

6. Mīlestība var atrisināt visas pasaules problēmas.

7. Politika ir garlaicīga.

1 
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8. Mēs neesam ar aizspriedumiem, mēs ienīstam ikvienu.

9. Blondīnēm ir vairāk jautrības.

10. Dāsni cilvēki parasti paliek bagāti.

11. Kāpēc strādāt, ja tu tāpat vari iegūt labklājību.

12. Jebko, ko tu dari, es varu izdarīt labāk.

13. Tērējiet tam, ko vēlaties, ubagojiet priekš savām vajadzībām.

Iepazīstini savus studentus ar šo vizuālo prezentāciju, ar īsiem komentāriem par 
daudzajām dažādajām attieksmēm, kādas cilvēkiem šodien ir. Pasaki viņiem, lai 
padomā par attieksmēm, kas ir aiz katra apgalvojuma un attēla šajā prezentācijā. 

Kad tu rādi šo prezentāciju, neapspriediet katru no apgalvojumiem. Mūsu mērķis 
ir vienkārši veicināt viņu interesi par attieksmju izpēti. Prezentācijas beigās pārej tieši 
uz diskusiju, kas ir nākamais šajā stundu plānā - Kas ir attieksmes? 

6. Atklāj Punktu A. Kas ir attieksmes?      (5-10 minūtes,
Studenta rokasgrāmatas 4.-5.lpp un Studiju ceļveža 1.projekts)

Pārrunā ar studentiem dažas no atšķirīgajām vārda “attieksme” definīcijām. 
Paprasi, lai studenti nolasa savas atbildes uz pirmo jautājumu Studiju ceļveža 1.projektā 
“Kas ir attieksme?”. Uzraksti viņu atbildes uz tāfeles vai arī uz projektora. Šajā 
diskusiju brīdī pieņem viņu atbildes pat tad, ja tās nav pilnīgi pareizas. 

Pēc tam, kad viņi ir izteikuši visas savas idejas, paskaidro, kuru šī vārda definīciju 
mēs izmantosim, diskutējot šajā kursā. Lai tās saskan ar definīciju sarakstu Studenta 
rokasgrāmatas 4.lpp. 

Kas ir attieksme? 

1. Domāšanas modelis
2. Uzskati
3. Veids, kā tu domā
4. Domāšanas ieradumi
5. Redzespunkts (viedoklis)
6. Domas, ko esmu iemācījies
7. Prāta stāvoklis attiecībā uz faktiem vai sabiedrisko stāvokli

(Webster’s Seventh New Collegiate vārdnīca)

Citēts no „Attieksmes”, Studenta rokasgrāmatas 4.lpp. 

7. Atšķirība starp attieksmēm un emocijām
(3-5 minūtes, Studenta rokasgrāmata, 5.lpp.)

Pārliecinies, ka studenti zina atšķirību starp attieksmi un emociju. Paprasi, lai 
studenti nolasa savas atbildes uz Studiju ceļveža 1.projekta 2.jautājumu. Šis jautājums 
prasa, lai studenti paskaidro atšķirību starp attieksmēm un emocijām. Par šo jautājumu 
tiek runāts arī Studenta rokasgrāmatas 5.lpp. 
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8. Attieksme pretī sliktām attieksmēm     (3-5 minūtes)
Daži no studentiem izmanto vārdu "attieksme" šādi: "Viņam tik ir attieksmīte." 

Ko viņi patiesībā ar to domā ir: "Viņam ir slikta attieksme." Paskaidro, ka šajā kursā 
mēs nedefinējam attieksmes šādā veidā. Mums visiem ir attieksmes. Dažas ir labas, 
dažas ir sliktas. Atsaucies uz ilustrāciju, kas ir dota Studenta rokasgrāmatas 5.lpp.  

9. Ko Filipiešiem 2:1-11 saka par attieksmēm
(4-6 minūtes, Studiju ceļveža 1.projekts)

Liec studentiem nolasīt savas atbildes uz Studiju ceļveža 1.projekta 3. jautājumu 
(Ko šī Rakstu vieta tev saka par attieksmēm?). Uzsver to, ka mums ir jābūt tādai pat 
attieksmei, kāda bija Kristum – skaties Filipiešiem 2:5.  

10. Pārrunājiet Romiešiem 12:2 par attieksmēm     (4-6 minūtes)
Paprasi, lai studenti atver un izlasa Romiešiem 12:2 dažādos tulkojumos un 

mūsdienīgā valodā. Īsi pārrunājiet, ko šis pants saka par jaunu kristiešu attieksmēm. 

11. Mazo grupu aktivitāte “Uzvilkt - novilkt”     (15-25 min.)
Nākošajai aktivitātei sadali klasi grupās pa 4-5 studentiem (Ja ir maza klase, tad 

sadali vismaz divās grupās).  

a. Iepazīstini ar šo aktivitāti, paskaidrojot, ka Dievs Bībelē mums saka, lai novelkam
noteikta veida attieksmes vai uzvedību. Dievs arī saka mums, lai uzvelkam cita
veida attieksmes vai uzvedību.

b. Vienai vai vairākām grupām uzdod izlasīt Kolosiešiem 3:5-15.
Bet pārējām grupām uzdod Efeziešiem 4:17- 32.

c. Lai katra grupa izveido divus sarakstus.

1.saraksts – kas mums jānovelk vai no kā jāatbrīvojas.

2.saraksts – kas mums jāuzvelk vai jāattīsta savās dzīvēs.

Iedod viņiem 2 lielas lapas un marķierus. Savus sarakstus viņiem ir jāuzraksta uz 
lapām. (Dod viņiem 8-12 minūtes, lai pabeigtu šo projektu.)  

d. Pēc tam, kad viņi ir beiguši rakstīt, piestiprini sarakstus klases priekšā.
Paprasi, lai kāds no katras grupas stāda priekšā savus atklājumus. (5-10 minūtes)

12. No Studenta rokasgrāmatas 2.nodaļas, atklāj Punktu A. Kādās
manas dzīves jomās man vajag attīstīt jaunas attieksmes?
(5-10 minūtes, Studenta rokasgrāmata 7.-8.lpp.)

Atlikušā šodienas stundas plāna daļa risina jautājumus, kas izvirzīti Studenta 
rokasgrāmatas 2. nodaļā. 
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Ja jums ir laiks, jūs varat pārrunāt Studiju ceļveža 1.projekta 4. un  5.jautājumu. 
Tomēr, ja jums trūkst laika, tad šos divus jautājumus izlaidiet un pārejiet pie 1. projekta 
6.jautājuma.

(4) Kā tu iegūsti attieksmes?  

Kā tu izveido attieksmes? 

(5) Kā tu lieto savas attieksmes savā ikdienas dzīvē? 

(6) Kādās savas dzīves sfērās tu vēlies izveidot jaunas attieksmes? 

Lai studenti nosaka, kuras no jauno kristiešu attieksmēm ir vissvarīgākās, kas 
jāmaina. Lai viņi izmanto par pamatu sarakstus no Efeziešos 4:17-32 un  
Kolosiešos 3:5-15. Viņi var izmantot arī atbildes, ko rakstīja 1.projektā 6.jautājumā. 
Daži studenti var īsi paskaidrot, kāpēc tieši šīs īpašās attieksmes (tās, kuras viņi minēja) 
ir tik svarīgas jaunajiem kristiešiem. 

13. Divas atslēgas attieksmes pret labošanu
Pēc tam, kad studenti ir izteikuši savas idejas par to, kādas attieksmes būtu 

vissvarīgāk attīstīt jaunajiem kristiešiem, pievieno vēl šīs divas attieksmes, ja viņi nav 
minējuši tās. 

• Mana attieksme, kad es tieku labots (vai kritizēts).

• Mana attieksme, kad es laboju kādu, par kuru es domāju, ka viņš ir izdarījis kaut
ko nepareizu.

Paskaidro studentiem, ka mēs katram no šo attieksmju veidiem veltīsim vienu 
stundu. Tāpat studenti var atsaukties arī uz attieksmju sarakstu, kas dots Studenta 
rokasgrāmatas 7.-8.lpp. zem punkta A. “Kādās manas dzīves jomās man vajag attīstīt 
jaunas attieksmes?” 

14. Atklāj Punktu B, Kur man vajadzētu sākt, attīstot jaunas
attieksmes?     (5 minūtes, Studenta rokasgrāmata 8.-9.lpp.)

Visu atlikušo klases sesiju mēs fokusēsim uzmanību uz to, kā mēs varam izmainīt 
savas attieksmes. Īsi pārrunājiet materiālus Studenta rokasgrāmatā 8.-9.lpp., 2. nodaļā, 
B punkts “ Kur man vajadzētu sākt, attīstot jaunas attieksmes?” Tu vari izmantot 
piemēru, kas ir dots Studenta rokasgrāmatā, lai ilustrētu piecas lietas, kas minētas šajā 
stundas daļā (cilvēka attieksme pret darbu). 
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15. Atklāj Punktu C. Kādas metodes man palīdzēs attīstīt jaunas
attieksmes?     (15-25 minūtes, Studenta rokasgrāmata, 10.-13.lpp.)

Veltiet pietiekami daudz laika pārrunājot C punktu  “Kādas metodes man palīdzēs 
attīstīt jaunas attieksmes?” Mēģini sniegt vairākas ilustrācijas katrai no četrām 
metodēm, kas dotas Studenta rokasgrāmatā. 

16. Personīgais pielietojums     (10-20 minūtes)
Lai studenti atver Studiju ceļveža 2. projektu “Mainot savas attieksmes”. 

A. Lai katrs students tūlīt atbild uz pirmajiem 5 jautājumiem. 3.jautājums - “Kādi ir 
divi atšķirīgi punkti, kur mēs varam sākt mainīt savas attieksmes?” ir balstīts uz 
materiālu Punktā C “Kā es iegūstu attieksmes?” Studenta rokasgrāmatā 5.-6.lpp. 
Tur ir saraksts ar vismaz 4 iespējamajām atbildēm. 

B. Pēc tam lai studenti sadalās pa pāriem (vai grupās pa 3) un lai viņi dalās ar savām 
atbildēm uz Studiju ceļveža 2. projekta 4. jautājumu “Kurš Bībeles pants par 
attieksmēm tev šodien bija visnoderīgākais?” Lai viņi paskaidro citiem, kāpēc šis 
pants viņiem ir tik noderīgs. 

C. Ja studenti grib, viņi var dalīties ar atbildēm uz 5.jautājumu “Kādu vienu attieksmi 
tu savā dzīvē gribētu mainīt?” 

D. Tad lai studenti lūdz viens par otru, lūdzot Dievam palīdzēt viņiem izmainīt savas 
attieksmes. 

E. Ja jums ir pietiekami daudz laiks, lai studenti atbild uz Studiju ceļveža 2. projekta 
6.jautājumu, pirms viņi iet prom. (“Nosauc vienu lietu, ko tu varētu darīt
tuvākajās 24 stundās, kas palīdzētu izmainīt šo attieksmi.”) 

17. Uzdevumi
A.  Izdali Studenta rokasgrāmatas, ja tu to jau neesi izdarījis. Ja tu seko stundu

plānam, kur paredzētas tikai 4 stundu sesijas šim kursam, lai studenti izlasa 
3.nodaļu Studenta rokasgrāmatā, lai sagatavotos nākošajām klases pārrunām. Ja tu
esi sadalījis šo skolotāja 1.stundu plānu divās klases sesijās, tad studenti var 
vēlreiz pārlasīt 1. un 2.nodaļu Studenta rokasgrāmatā. 

B. Novērtē Studiju ceļveža 1.projektu “Kas ir attieksmes?” 

C. Ja tu šo kursu mācīsi 4 klases sesijās, tad atgādini studentiem, ka Studiju ceļveža 
3.projekts “Mana pagātnes pieredze, kad esmu ticis labots vai kritizēts”, ir
jānodod pirms nākamās stundas par Attieksmēm. 

18. Stundas novērtējums

Lūdzu, uzraksti idejas, kā uzlabot šo stundu.
Kuras daļas vislabāk darbojās?
Kuras daļas studentiem bija grūtāk saprast?
Kas taviem studentiem bija visnoderīgākais?
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2.stunda
Kad tiec labots vai kritizēts 
1. Galvenā Bībeles patiesība

Man ir jāatceras un jālieto bībeliska attieksme, kad mani labo vai kritizē. 

2. Atslēgas pants: Sal.pam. 10:17 (tulkojums no New Living
Translation)

Cilvēki, kuri pieņem labojumu ir uz dzīvības ceļa, bet tie, kuri to ignorē, 
vadīs citus uz apmaldīšanos. 

3. Atsauce uz studentu materiāliem
3.nodaļa Studenta rokasgrāmatā iet kopā ar šo stundu.

Sekojošie Studiju ceļveža projekti arī iet kopā ar šo stundu. 

3.projekts  Mana pagātnes pieredze, kad esmu ticis labots vai kritizēts

4.projekts  Otrs ieskats pagātnes labojumos un kritikās

5.projekts  Jaunās attieksmes pielietošana, kad kāds mani labo

4. Iesildīšanās stundai: “Novērtēt labojumus”     (5 min.)
Pastāsti gadījumu no savas dzīves, kad kāds tevi laboja vai kritizēja. Noteikti 

pastāsti, kā tu reaģēji uz šo labojumu vai kritiku. Pēc tam palūdz studentiem novērtēt 
sekojošas stāsta daļas.  

(1) Novērtē, cik nopietns bija palabotā vai kritizētā cilvēka grēks, kļūda vai neveiksme. 
Izmanto vērtējuma skalu no 1 līdz 10, kur 1 ir maznozīmīga problēma un 10 ir ļoti 
nopietna problēma.  

(2) Novērtē, cik labi cilvēks aizrādīja vai kritizēja otru. Izmanto skalu no 1 līdz 10, kur 
"1" nozīmē, ka cilvēks veica ļoti nelielu darbu, aizrādot vai kritizējot otru, un"10" 
nozīmē, ka cilvēks ir veicis teicamu darbu, aizrādot vai kritizējot otru (ar laipnību, 
taktiski un iejūtīgi).  

(3) Novērtē, cik pareizi pēc tavām domām cilvēks reaģēja, kad un pēc tam kad viņu 
laboja vai kritizēja. Novērtē to cilvēku ar punktiem starp “1” un “10.” Liec “1”, ja 
tu domā, ka viņš/viņa darīja maz, reaģējot uz labojumu vai kritiku, un “10” nozīmē, 
ka viņš/viņa izcili tika galā ar situāciju un parādīja tajā briedumu.  

Šī aktivitāte ir domāta tikai izklaidei un veidota, lai stimulētu viņu domāšanu par 
jautājumiem, kurus mēs  šodien atklāsim stundā. Šajā brīdī izvairieties no garām 
diskusijām. Varat brīvi atsaukties uz šīm ilustrācijām visas stundas garumā.  
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5. Divas klases sesiju iespējas
Pie šīs stundas klāt ir ļoti daudz informācijas. Lai varētu izvērst plašākas 

diskusijas, tu vari sadalīt šo vienu stundu divās, tā vietā, lai mēģinātu visu saspiest 
vienā.  

6. Sākumā īsi piemini, kā šīs dienas klases sesija attiecas uz trešo
stundu.

Pasaki studentiem, lai jautājumus un komentārus par to, kā aizrādīt citiem pataupa 
uz trešo stundu. Šodien mēs tikai pārrunāsim to, kādai ir jābūt manai attieksmei, kad ES 
tieku labots. Tāpat piemini arī to, ka tādu pat attieksmi var un būtu jāizmanto situācijās, 
kad es tieku kritizēts.  

7. Padalies ar personīgo pieredzi, kad esi ticis labots vai kritizēts.
(5-10 minūtes, Studenta rokasgrāmata, 14.lpp. un Studiju ceļveža
3.projekts)

Daži no studentiem var pastāstīt klasei vienu no piemēriem, ko viņi pierakstīja 
Studiju ceļveža 3. projektā “ Mana pagātnes pieredze, kad esmu ticis labots vai 
kritizēts.” Mēģini izvairīties no plašākām diskusijām par to, kuram bija taisnība, un 
kuram nē. Lai studenti pastāsta savu piemēru un jākomentē, kā tas iederas šodienas 
diskusiju tēmā.  

Ja studenti negrib dalīties ar saviem piemēriem, padalies ar piemēriem no savas 
dzīves vai no iepriekšējo studentu pieredzes. Tu vari īsi pieminēt dažas idejas, kas ir 
dotas 3.nodaļas A punktā “Kādēļ cilvēki mani baksta?” Skatīt Studenta rokasgrāmatas 
14.lpp.

8. Dāvida grēks ar Batsebu     (5-15 minūtes)
Lieto stāstu par to, kā Nātans konfrontēja ķēniņu Dāvidu, attiecībā uz viņa grēku 

pret Batsebu un Ūriju no 2.Samuēla 11:1-12:25. Šis ir skaidrs bībelisks piemērs tam, kā 
pareizi reaģēt, kad cilvēks tiek labots. Viens no studentiem var īsi atstāstīt šo notikumu 
klasei. Pievērs īpašu uzmanību 2.Samuēla 12:1-14, kur tiek aprakstīta saruna starp 
Nātanu un Dāvidu. Pārrunājiet Dāvida reakciju, kad Nātans norādīja uz viņa grēku.  
Jūs varat arī izlasīt Psalms 51, kurš tika sarakstīts pēc tam, kad Nātans bija nācis pie 
Dāvida. 

Vēl efektīvāk būtu, īsi pārrunāt šo Bībeles stāstu klasē. Tad liec studentiem izlasīt 
2.Samuēla 11. un 12.nodaļu un Psalmu 51, pirms nākamā klases perioda. Psalms 51
izcili parāda Dāvida attieksmi pēc tam, kad viņš tika labots. Tāpat viņi varētu aprakstīt 
plānu, kādu Nātans izmantoja, lai labotu Dāvidu. To var izmantot trešajā stundā,  
kad mēs pārrunāsim, kā labot citus.  

2



Attieksmes 19 

9. Bībeliski piemēri, kad cilvēki reaģē uz labojumu ar nepareizu
attieksmi     (5-10 minūtes)

Tu vari pieminēt to, ka Bībelē ir daudz piemēri, kur cilvēki uz labojumu ir 
reaģējuši ar nepareizu attieksmi.  

(1) Ādams un Ieva – viņi neuzņēmās atbildību par savu grēku Ēdenes dārzā.  
1.Mozus 3:8-13.

(2) Kains – viņš noraidīja Dieva labojumu par viņa upuri Dievam. 1.Mozus 4:1-12. 

(3) Hērods – viņš nesekoja Jāņa Krīstītāja labojumam, kas attiecās uz viņa laulībām ar 
Hērodiju. Mateja 14:1-12. 

(4) Bagātais jauneklis – viņš nevēlējās atdot savas bagātības. Mateja 19:16-24. 

(5) Saduķeji un farizeji – viņi noraidīja Jēzus labojumu. Mateja 12:9-14. 

10. Atklāj Punktu B. Kādai jābūt bībeliskai attieksmei, kad tu tiec
labots vai kritizēts?
(5-10 minūtes) 14.-22. un 26.-27.lpp. Studenta rokasgrāmatā

Atkal atkārtojiet attieksmes definīciju (Studenta rokasgrāmatas 4.-5.lpp.). 
Paskaidro, ka attieksme ir domāšanas veids. Šī domu grupa vadīs mūs, nosakot kā mēs 
reaģējam attiecīgajā situācijā. 

Iepazīstini ar jauno bībelisko attieksmi, ko lietot, kad tevi labo – skatieties  
Punktu B Studenta rokasgrāmatas 14.-22.lpp. Ātri izejiet caur katrai domai, kas veido 
jauno attieksmi, ko lietot, kad tiec labots vai kritizēts. Lai studenti paskatās šīs domas 
Studenta rokasgrāmatā 15.lpp. vai pirmajā kolonnā tabulā, kas ir 26.-27.lpp. 

Tālāk lai studenti izlasa un pārrunā Rakstu vietas, kas saskan ar katru domu. Tās ir 
uzrakstītas Studenta rokasgrāmatas 15.lpp. un 6.kolonnā tabulā 26.-27.lpp. 

Kādai jābūt bībeliskai attieksmei, kad tu tiec labots 
1. Mani labo (vai kritizē) Sal.pam. 10:17

2. Es uzmanīgi klausīšos. Jēkaba 1:19

3. Es esmu pateicīgs par to, ka viņš/-a mani labo.
1.Tesaloniķiešiem 5:18

4. Es kļūdījos. Sal.pam. 28:13

5. Kā es varu novērst to, lai šī nepareizā lieta nenotiktu atkal?
Sal.pam. 15:31-32.

Citēts no „Attieksmes”, Studenta rokasgrāmata, 15.lpp. 
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Tu vari izveidot lielu tabulas versiju par šo bībelisko attieksmi Studenta 
rokasgrāmatas 26.-27.lpp. Piekar šo tabulu pie sienas, kur jūs varat viegli atsaukties uz 
to, kad ejat cauri šodienas klases sesijai, un arī pārējā šī kursa laikā (izņemot, kad tu dod 
pārbaudes darbu par šo attieksmi). 

Šajā brīdī nesniedz visu pārējo informāciju, kas saistīta ar šo attieksmi un dota 
tabulā.  

11. Ilustrē šo jauno attieksmi     (5-10 minūtes)
Pastāsti 2 vai 3 piemērus, kā cilvēki ir izmantojuši šo attieksmi, un kas notika. 

Izmanto arī piemērus no savas dzīves vai bijušo studentu dzīvēm, kuri ir pabeiguši 
Studiju ceļveža 5.projektu “Jaunās attieksmes pielietošana, kad kāds mani labo”. 

Mēģini parādīt, kā tika vai netika izmantots katrs solis, un jaunās attieksmes 
izmantošanas rezultātus. Tu vari atsaukties atpakaļ uz piemēru, kad Nātans laboja 
ķēniņu Dāvidu, un kā Dāvids reaģēja uz labojumu. Skatīt 2.Samuēla 11:1-12:25. 

12. Pārdzīvo pagātnes piedzīvojumus, kad tiki labots     (5-15 min.)
Lielākai daļai studentu vajadzētu būt dažiem skaidriem piemēriem Studiju ceļveža 

3.projektā par brīžiem, kad viņi tika laboti vai kritizēti. Iespējams, daudzi no viņiem
piekritīs, ka viņi neatbildēja ar šo bībelisko attieksmi, kad viņi bija tajā situācijā. 

Izmantojot piemērus no 3. projekta, lai studenti pafantazē, kas būtu noticis, ja viņi 
būtu lietojuši šo bībelisko attieksmi, kad viņi tika laboti. Lai 2 vai 3 studenti padalās ar 
saviem piemēriem.  

Šo diskusiju tu vari iesākt ar piemēru no savas dzīves. Tas varētu palīdzēt radīt 
atvērtības atmosfēru un palīdzēs viņiem arī vieglāk saprast par ko tu stāsti.  

13. Atklāj Punktu C: “Kāds ir ieguvums, lietojot bībelisku attieksmi
tad, kad es tieku labots vai kritizēts?”
(5-10 minūtes, 23.lpp., Studenta rokasgrāmata)

Lai studenti nosauc, ko viņi uzskata par ieguvumiem, lietojot šo jauno attieksmi. 

Pēc tam, kad viņi ir izklāstījuši savas idejas, viņi var apskatīt papildus idejas 
Studenta rokasgrāmatas 23.lpp. zem punkta C “Kāds ir ieguvums, lietojot bībelisku 
attieksmi tad, kad es tieku labots vai kritizēts?” 

Atzīmē to, ka mūsu uzvedība patiesībā parāda, kāda ir mūsu attieksme. Tu nevari 
atbildēt ar pareizo uzvedību, kad tu tiec labots, ja vien tev nav bībeliska attieksme. 
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14. Atklāj Punktu D: “Kādas ir problēmas, kas saistītas ar šo
attieksmi?”     (5-15 minūtes, 23.-25.lpp., Studenta rokasgrāmata)

Studentiem būs vieglāk uzrakstīt problēmas, ar kurām katrs saskaras, kad viņi 
mēģina pielietot šo jauno bībelisko attieksmi, kad viņi tiek laboti vai kritizēti. 

Lai studenti izveido sarakstu ar problēmām, kas ir saistītas ar šo attieksmi. 
Uzraksti šīs idejas vai nu uz tāfeles, projektora vai uz lielām plakātveidīgām lapām. 
Ļauj viņiem nosaukt arī attaisnojumus, ko viņi dod par to, kāpēc šī bībeliskā attieksme 
nedarbosies.  

Pēc tam, kad viņi ir izteikuši savas idejas, pārbaudi sarakstu, kas ir dots Studenta 
rokasgrāmatas 23.-25.lpp., lai redzētu, vai tu vēlies pievienot papildus problēmas viņu 
sarakstam. 

Nejūties spiests attaisnot šo bībelisko attieksmi pret katru no viņu uzskaitītajām 
problēmām. 

Neļauj šai klases perioda daļai pārvērsties par negatīvu komentāru gūzmu.  
Norādi, ka šīs problēmas nenozīmē, ka šo attieksmi nav iespējams attīstīt. Problēmas 
vienkārši norāda, ka tas ir liels izaicinājums tiem, kuri grib nopietni attīstīt bībelisku 
attieksmi, ko lietot tad, kad tiek laboti. 

15. Atklāj Punktu E: “Kā man sākt attīstīt šo attieksmi?”
(10-20 minūtes, 28.lpp, Studenta rokasgrāmata)

Parādi studentiem dažādus atšķirīgus soļus, ko viņi var izmantot, lai attīstītu 
bībelisku attieksmi savās dzīvēs. Šim punktam izmanto materiālu Studenta 
rokasgrāmatas 28.lpp. Atsaucies arī uz Studenta rokasgrāmatas 2.nodaļu, kur ir doti daži 
vispārīgi soļi par jaunas attieksmes attīstīšanu. 

16. Pārrunājiet tabulu 26.-27.lpp. Studenta rokasgrāmatā  (5-15 minūtes)
Šajā brīdī varat pārrunāt lielo tabulu par attieksmi  

Studenta rokasgrāmatas 26.-27.lpp. Fokusē diskusiju uz ceturto un piekto 
kolonnu ar nosaukumiem “Ko man vajadzētu teikt” un “Ko man darīt.” 

Paskaidro, ka kolonna “Pozitīvā iekšējā īpašība” ir daļa no ilgtermiņa rakstura 
attīstīšanas procesa, kas palīdz pastiprināt jauno attieksmi, ko viņi attīsta.  

17. Piezīme pie 4.stundas pirmās iespējas.
Tev var nepietikt laika vienā klases sesijā atklāt visas idejas, kas ir dotas šai 

stundai. Jūs varat pagaidīt un pārrunāt dažas no tām 4.stundā.  
(Skatīt instrukcijas par Pirmo iespēju Skolotāju stundas plāns ceturtajai stundai, 
Skolotāja rokasgrāmata, 34.-36.lpp.)  

Ja tu nolem, lietot Pirmo iespēju ceturtajai stundai, pārliecinies, ka šodien tu atklāj 
Punktu E “Kā man sākt attīstīt šo attieksmi?” (Studenta rokasgrāmatas 28.lpp.)  
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18. Personīgais pielietojums
Personīgo pielietojumu šodien fokusē uz jaunās attieksmes attīstīšanas sākšanu. 

A. Paskaidro, ka nākamajā stundā viņiem būs ieskaite par piecām domām, kas veido 
bībelisko attieksmi, kuru vajadzētu lietot, kad tiec labots vai kritizēts. 

B. Iedrošini studentus iegaumēt pantus, kas atbilst katrai domai šajā attieksmē. 
Viņiem nebūs ieskaite par šiem pantiem. 

C. Paskaidro, ka Studiju ceļveža 4. projekts “Otrs ieskats pagātnes labojumos un 
kritikās” ir vēl viens veids priekš viņiem, kā viņi var attīstīt šo attieksmi. 

D.  Iedrošini viņus paskaidrot saviem vadītājiem un/vai ģimenes locekļiem, ko viņi ir 
studējuši šajā stundā. Iedrošini viņus lūgt palīdzību, attīstot šo jauno bībelisko 
attieksmi.  

19. Uzdevumi
A. Klases perioda beigās iedod ieskaiti par Sal.pam. 10:17 no the New Living

Translation tulkojuma. 

Sal.pam. 10:17 (tulkojums no New Living Translation). 

Cilvēki, kuri pieņem labojumu ir uz dzīvības ceļa, bet tie, kuri to ignorē, 
vadīs citus uz apmaldīšanos. 

B. Paskaidro kā Studiju ceļveža 4.projekts “Otrs ieskats pagātnes labojumos un 
kritikās” iet kopā ar viņu darbu no 3.projekta “Mana pagātnes pieredze, kad esmu 
ticis labots vai kritizēts.” 4.projekts ir jāpabeidz pirms 4.stundas. 

C. Šodien novērtē Studiju ceļveža 2.projektu vai pēc nākošās klases sesijas. 

20. Stundas novērtējums
Lūdzu, uzraksti idejas, kā uzlabot šo stundu.
Kuras daļas vislabāk darbojās?
Kuras daļas studentiem bija grūtāk saprast?
Kas taviem studentiem bija visnoderīgākais?
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3.stunda
Labojot citus 
1. Galvenā Bībeles patiesība

Man jāiegaumē un jālieto bībeliska attieksme tad, kad es laboju citus. 

2. Atslēgas pants:

Galatiešiem 6:1  (tulkojums no New Living Translation)
Dārgie brāļi un māsas, ja cits kristietis ir pieķerts kādā grēkā, tev, kurš esi 

dievbijīgs, vajadzētu laipni un pazemīgi palīdzēt tai personai atgriezties uz pareizā ceļā. 
Un esi uzmanīgs, lai pats neiekristu tajā pašā kārdināšanā. 

3. Atsauce uz studenta materiāliem
4.nodaļa Studenta rokasgrāmatā iet kopā ar šo stundu. 6.-10.projekts

Studiju ceļvedī arī iet kopā ar šo stundu. 

4. Iesildīšanās stundai “Ilustrācija ar ķieģeļiem”     (3-5 min.)
Iepazīstini ar šo stundu, izmantojot ilustrāciju ar ķieģeļiem.  

Tev vajadzēs: 

1. Divus vai trīs ķieģeļus, ko izmanto vai nu mājas vai kamīna celtniecībā.

2. Lentes gabalu un papīru, kur iesaiņo dāvanu.

3. Mazas kastītes ķieģeļu lielumā vai kartonu un līmlentu.

4. Grāmatu cietos vākos.

Sagatavošanās: 

1. Vienu ķieģeli iesaiņo un apsien lenti.

2. Ja tev nav mazas kastītes ķieģeļu lielumā, tad no kartona un  līmlentas
uztaisi. Jums vajadzēs vismaz 5 vai 6 kartona „ķieģeļus”.

3. Izmantojot marķieri, uz kartona ķieģeļiem uzraksti šos nosaukumus:

- nesmēķē

- nenolādi

- piedod citiem

- paklausi vadītājiem

- pretojies kārdinājumam

- nemelo

4. Ietin grāmatu papīrā un uzraksti uz tās – Kā būvēt māju ar ķieģeļiem.
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Ilustrācijas prezentēšana 

Vai tev kādreiz ir trāpīts ar ķieģeli? (Paņem vienu no īstajiem ķieģeļiem.)  
Ir cilvēki, kuriem patīk mest ar ķieģeļiem uz citiem cilvēkiem. Viens no veidiem,  
kā cilvēki met ar ķieģeļiem ir, kad viņi kritizē tevi. Pat tad, kad kāds mēģina labot tevi 
bībeliskā veidā, tas joprojām ir sāpīgi. (Šajā brīdī tu vari mest vienu no kartona 
ķieģeļiem uz kādu no studentiem.)  

Retos gadījumos kāds tevi maigi palabos. Viņi iedod tev iesaiņotu ķieģeli un saka: 
"Izmanto to, tas tev palīdzēs kļūt līdzīgākam Kristum." (Iedod kādam no studentiem 
iesaiņoto ķieģeli.)  

Pēdējā klases sesijā mēs runājām, ka labojumi var palīdzēt tev pieaugt. "Bet," tu 
saki: "kad cilvēki met man ar ķieģeļiem, kā tas palīdz man augt? Paskaties uz mani.  
Ap mani noteikti mētājas tonnām ķieģeļu. Katru reizi, kad mēģinu kaut ko darīt,  
es paklūpu aiz šiem ķieģeļiem." 

Bieži notiek tas, ka cilvēkiem labi sanāk norādīt uz mūsu vainām. Kad nonākam 
līdz ķieģeļu mešanai, viņu mērķis gandrīz vienmēr ir perfekts. Bet ļoti reti ir tā,  
ka cilvēks, kas tevi labo, velta laiku, lai palīdzētu tev uzcelt kaut ko lietderīgu no 
ķieģeļiem, ko viņš tev dod.  

Kad tu aizrādi cilvēkam, kurš ir izdarījis kaut ko sliktu, dod viņam divas dāvanas– 
ķieģeli un kādu palīdzību, kas palīdzēs lietderīgi izmantot šo ķieģeli. Iedod kādam no 
studentiem ķieģeli un grāmatu ar nosaukumu „Kā būvēt māju ar ķieģeļiem”.  
Tad piedāvā cilvēkam palīdzību iebūvēt savu “ķieģeli” viņu dzīvesveidā, lai viņš varētu 
kļūt līdzīgāks Kristum. 

Pārejas paziņojums: 

Šodienas klases galvenais mērķis ir izpētīt, ko Dievs saka par to, kā labot citus. 

5. Pagātnes pieredze labojot citus     (5-10 min.)
Lai palīdzētu noteikt šodienas klases toni, tu vari paprasīt dažiem studentiem 

nosaukt kādu piemēru no Studiju ceļveža 7. projekta “Manas pagātnes piedzīvojumi, 
labojot vai kritizējot citus”.  

Ja studenti vilcinās dalīties savā pieredzē, tad pastāsti dažus piemērus no savas 
pieredzes vai kādu nesen novērotu situāciju.  
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6. Atklāj Punktu A: “Kuru man vajadzētu labot?”
(5-10 minūtes, 29.-30.lpp., Studenta rokasgrāmatā)

Īsi atklāj jautājumu par cilvēkiem, kurus studentiem vajadzētu labot. Atbilde uz šo 
jautājumu var atšķirties atkarībā no tā, kādi studenti ir klasē. Uzsver, ka citu labošana ir 
atbildība, nevis brīvība. 

A. Diviem jautājumiem vajag rūpīgu apsvēršanu: 

•Kuri ir tie cilvēki, kurus tev jālabo?

•Kurš tev ir devis atbildību labot šos cilvēkus?

Šie divi jautājumi ir ļoti svarīgi, lai ieliktu atbilstošu pamatu šai klases sesijai. 
Ja viņi pieņem, ka viņiem var aizrādīt jebkuram, kurš pieļauj kļūdu, tad līdz 
problēmām vairs nav tālu.  

B. Izveidojiet sarakstu ar cilvēkiem, kurus viņuprāt, viņiem ir atbildība labot. 

Izmanto tāfeli vai projektoru, lai uzrakstītu viņu atbildes. 

Saraksti cilvēkus vienā pusē. 

C. Identificē, kurš ir devis tev atbildību labot šos cilvēkus. 

Izejiet caur civlēku sarakstam un identificējiet, kurš ir devis atbildību labot šīs 
personas. 

Daži iespējamie atbildības avoti ir Dievs, vecāki, mācītājs, skolotāji, darba devējs, 
firmas īpašnieks, policija, tiesa, valsts, likumi, noteikumi, ko izvirzījusi cilvēku 
grupa – klubs, komanda, utt.  

Ja to esat izdarījuši, uzdod jautājumu:  

D. Vai šai personai tiešām ir autoritāte, dot tev šo atbildību?  

Ja šī autoritatīvā persona darbojās savā patiesā stāvokļa ietvaros, tad tu vari labot 
cilvēku ar klusu pārliecību, ka tu piepildi savu atbildību. Uzsver vajadzību, to 
vienmēr darīt ar mīlestību.  

Papildus informācija par šo jautājumu ir dota 29.-30.lpp. Studenta rokasgrāmatā. 

7. „Teen Challenge” likumi par citu labošanu

Ja tu māci šo mācību “Teen Challenge” centrā vai līdzīgā kalpošanā, vai cietumā, 
tad tagad ir laiks, lai pārrunātu jūsu programmas noteikumus. Ja jūsu centrā nav 
noteikumu vai savas politikas par šo, tad, iespējams, tu vari to pārrunāt ar savu 
direktoru, lai tu varētu dot saviem studentiem skaidru atbildi par to, kas ir viņu 
atbildības.  

Noskaidro arī to, vai viņiem ir vai nav atbildība labot darbiniekus. 

Tu vari izdarīt dažus izņēmumus vispārīgajos noteikumos. Piemēram, pieņemsim, 
ka jūsu centrs neļauj studentiem labot darbiniekus. Tomēr, ja darbinieks vada 
automašīnu, kurā ir studenti un darbinieks neredz iespējo nelaimes gadījumu, tad 
studentam ir jāsaka, nevis jāignorē briesmas un jāļauj notikt nelaimes gadījumam.  
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8. Atklāj Punktu B: “Kādai ir jābūt bībeliskai attieksmei, labojot
citus?”     (10-15 minūtes, 30.-32.lpp. Studenta rokasgrāmatā)

Kad iepazīstini ar šo stundas daļu, paskaidro, ka vēlāk mēs pārrunāsim dažādas 
labošanas metodes. Tagad mēs gribam parunāt par domām, kādas iet caur mūsu prātu, 
kad gatavojamies labot kādu, kurš ir izdarījis kaut ko nepareizu. 

Izskaidro vajadzību lietot bībelisku attieksmi, kad mēs, pielietojot jebkuru metodi, 
“dodam kādam ķieģeli.” 

Kādai jābūt bībeliskai attieksmei, labojot citus 

1. Šis cilvēks ir īpašs Dieva draugs.
Es gribu būt spējīgs dot labu ziņojumu par šo cilvēku.

2. Ko šis cilvēks nepareizu izdarīja?

3. Kāds ir Dieva veids problēmas labošanā?

4. Kā es varu palīdzēt šim cilvēkam sekot Dieva veidam?

Citēts no „Attieksmes”, Studenta rokasgrāmata, 30.lpp. 

9. Atklāj Punktu C-1. “ Trīs atslēgas, lai izvēlētos pareizo metodi,
labojot kādu”     (5 minūtes, 32.-34.lpp. Studenta rokasgrāmatā)

Punkts C, “Kā man vajadzētu citus labot?” pārskata dažas metodes, ko tu vari 
lietot labojot citus. 

Sāc diskusijas par metodēm citu labošanai, atklājot Apakšpunktu 1, “ Trīs 
atslēgas, lai izvēlētos pareizo metodi, labojot kādu.” Ātri prezentē trīs atslēgas, lai 
izvēlētos pareizo metodi labojot kādu. Mēģini sniegt dažas ilustrācijas, lai precizētu 
katru no trim atslēgām. 

Trīs atslēgas, lai izvēlētos pareizo metodi, labojot kādu 

a. Ko es laboju?

b. Cik nopietna ir tā lieta, ko cilvēks ir izdarījis nepareizi?

3. Tava personība ietekmēs metodes, kuras tu lietosi.

Citēts no „Attieksmes”, Studenta rokasgrāmata, 32.-34.lpp. 

10. Iepazīstini ar Punktu C-2. Bībeliskas metodes labojot citus
(5 minūtes, 34.-37.lpp. Studenta rokasgrāmatā)

Veltiet lielu klases sesijas daļu pārrunājot dažādas bībeliskās citu labošanas 
metodes. Kad tu iepazīstini ar šo mācību stundas daļu, norādi, ka ir daudz Rakstu vietas, 
kas runā par citu labošanu. Mums ir jābūt uzmanīgiem, lai neatdalītu vienu pantu un 
pateiktu: „Šī ir vienīgā Bībeles metode, un šī metode ir jāizmanto katru reizi.” Dievs var 
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palīdzēt mums pieaugt savā sapratnē par to, kādas metodes lietot dažādās situācijās. 
Trīs galvenās Rakstu vietas, kas nodrošina pamatu šai stundas daļai. 

Galatiešiem 6:1 

Mateja 18:15-17 

2.Timotejam 3:16 

Kad jūs pārrunājat katru no šīm bībeliskajām metodēm, lai studenti izlasa Rakstu 
vietas, kas ir dotas katrai labošanas metodei. Uzmanīgi pārrunājiet katras Rakstu vietas 
galveno domu par to, kā labot citus. 

Lai studenti izmanto savas atbildes uz 1., 2. un 3.jautājumu Studiju ceļveža 
6.projektā “Bībelisks skatījums uz citu labošanu”. Sasaisti šīs metodes atpakaļ ar
četrām domām, kas bija 30.-32.lpp. Studenta rokasgrāmatā, kam būtu jāveido viņu 
attieksme, kad viņi izmanto katru no šīm metodēm. 

Mēģini ilustrēt no savas dzīves vai citas mūsdienīgas ilustrācijas to, kā katra no 
šīm metodēm tika izmantota, un kādi bija rezultāti.  

11. Atklāj Punktu C-2-a. Galatiešiem 6:1 metode labojot citus
(5-10 minūtes, 34.lpp., Studenta rokasgrāmata)

Uzsākot diskusiju par Galatiešiem 6:1 metodi, kā labot citus, paprasi, lai studenti 
nosaka, kuram liek kādu labot. Šī Rakstu vieta saka, ka tiem, kuri ir „garīgi”, jālabo citi. 

Galatiešiem 6:1 (tulkojums no New International Version) 

Brāļi, ja kāds ir notverts grēkā, jums, kas esat garīgi, vajadzētu viņu 
uzmanīgi atjaunot. Bet skatieties uz sevi, vai arī jūs varat tikt kārdināti. 

Norādi saviem studentiem, ka, ja viņi ir bijuši kristieši tikai dažas nedēļas, tad 
viņiem, iespējams, nevajadzētu labot citus, ja vien viņiem nav dota īpaša atbildība labot 
šo personu, piemēram, savus bērnus. 

Galatiešu 6:1 metode labojot citus ir vērsta uz diviem konkrētiem punktiem. 
Pirmais, mūsu mērķim vajadzētu būt šīs personas atjaunošanai. Tas nozīmē daudz 
vairāk nekā vienkārši pateikt viņiem to, ko viņi darīja nepareizi. Tā var būt 
visizaicinošākā šī visa labošanas procesa daļa - un tā var ietvert daudzus soļus,  
ne tikai 60 sekunžu konfrontāciju. 

Otrs jautājums, kas aplūkots šajā metodē, lai labotu citus, ir tas, ka mums jālabo 
„maigi”. Palūdz saviem studentiem, lai viņi sniedz piemērus, kā citi ir viņus maigi 
labojuši. Ja viņi nevar iedomāties nevienu piemēru – viņiem var rasties problēma to 
darīt nākotnē. 

Varat apspriest, cik daudz sāpīgāk var būt tam, kurš saņem labojumu, nekā tam, 
kurš labot citu. Tu vari domāt, ka biji maigs, bet kā otra persona jutās? 

Esot maigiem, uzsver cik svarīgi ir būt skaidriem. Būt maigam nenozīmē 
vienkārši norādīt, ka personai ir problēma. Mums ir jārunā patiesība mīlestībā, bet 
pārliecinies, ka mēs runājam patiesību, lai viņi saprastu, ka mēs konfrontējm viņus par 
grēku viņu dzīvē. 
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Pēdējais šeit minētais jautājums ir pelnījis dažas diskusijas: „Bet skatieties uz 
sevi, vai arī jūs varat tikt kārdināti.” Norādi, ka mums nav jābūt perfektiem, lai 
labotu citus, bet mums ir jāaizsargā sevi. Citiem vārdiem sakot, grēkam cita cilvēka 
dzīvē būtu jābūt modinātājam, lai liktu mums būt nomodā savās dzīvēs pret sātana 
kārdinājumiem. 

12. Atklāj Punktu C-2-b. Mateja 18:15-17 metode labojot citus
(10-20 minūtes, 35.lpp. Studenta rokasgrāmatā)

Lai kāds no studentiem nolasa Rakstu vietu, kas saistīta ar šo labošanas metodi. 
Norādi, ka šī metode, iespējams, ir vispazīstamākā metode Bībelē citu labošanai. 

Pirmais, lai studenti nosaka trīs galvenos šī metodes izmantošanas ierobežojumus. 

1. Cilvēkam jābūt kristietim – ticīgajam,

2. Cilvēkam jābūt grēkojušam – jāpārkāpj viens no Dieva likumiem,

3. Cilvēks ir grēkojis pret tevi. Ja viņu grēks bija pret citu cilvēku, tad,
balstoties uz šo Rakstu vietu, man nav autoritāte labot viņus.

Lai studenti nosaka šīs metodes trīs soļus un uzrakstiet uz tāfeles vai uz lielas 
papīra loksnes, lai var pielikt pie klases sienas. 

Mateja 18:15-17 (tulkojums no New International Version) 
15Ja cits ticīgais grēko pret tevi, ej un privāti uzrādi viņa vainu. Ja tas otrs 
cilvēks klausa un atzīst to, tu esi atguvis to cilvēku. 16Bet, ja tu negūsti 
panākumus, ņem vienu vai divus citus ar sevi un ej atkal atpakaļ, tā, ka visu, 
ko tu saki, var apstiprināt divi vai trīs liecinieki. 17Ja tas cilvēks vēl joprojām 
atsakās klausīties, nes savu lietu draudzē. Ja draudze izlemj, ka tev ir 
taisnība, bet otrs cilvēks negrib to pieņemt, izturies pret to cilvēku kā pagānu 
vai korumpētu nodokļu iekasētāju. 

Izejiet caur katru soli un pārrunājiet, kas būtu jādara. Norādi, ka ar pirmo soli, 
ja kāds nāk pie tevis un stāsta tev par to, kā kāds grēkojis pret viņiem, tev vajadzētu 
pateikt, ka viņiem jāiet un jārunā ar to cilvēku privāti, saskaņā ar instrukcijām  
Mateja 18:15. Kad viņi to izdarījuši - un persona ir atraidījusi labojumu, tad tu vari 
apsvērt doties pie šī cilvēka. 

Esi uzmanīgs, lai saglabātu šo klases sesijas daļu sakņojamies realitātē – nevis  
teorijā. Izmanto daudzus konkrētus piemērus no savas dzīves vai citu apkārtējo cilvēku 
dzīves. Neiekļūsti detalizētās diskusijās par „Ja nu” situācijām, kas nav balstītas uz 
realitāti, tikai spekulācijas. 

Norādi saviem studentiem, ka šai Rakstu vietai nav nekādu ierobežojumu attiecībā 
uz to, cik garīgam tev jābūt, lai izmantotu šo metodi. Pat ja tu esi jauns kristietis, šī ir 
viena no metodēm, ko tu vari lietot. 

Uzsver, cik svarīgi ir lietot šīs vadlīnijas, kad labo kādu. Ja cilvēki sekotu 
Mateja 18 paraugam, tiktu novērsti daudzi argumenti un sabojātas attiecības. 

Studenti var apskatīt savus piemērus Studiju cļveža 7.projektā “Manas pagātnes 
piedzīvojumi, labojot vai kritizējot citus”, lai redzētu, vai viņi laboja personu privāti vai 
citu klātbūtnē. Vai viņi arī runāja ar citiem cilvēkiem par šo problēmu, pirms viņi runāja 
ar personu, kura bija grēkojusi pret viņiem? 

3 



Attieksmes 29 

13. Atklāj Punktu C-2-c. 2.Timotejam 3:16 metode labojot citus
(10-20 minūtes, 35.-37.lpp. Studenta rokasgrāmatā)

Jau no sākuma paskaidro, ka 2. Timotejam 3:16 tieši nerunā par to, kā cilvēkiem 
vajadzētu citam citu labot. Rakstu vietas kontekstā tiek runāts par to, kā kristietis var 
lietot Bībeli savā dzīvē. Tomēr, šīs Rakstu vietas četri galvenie punkti dod mums četrus 
izcilus bībeliskus principus, kurus varam izmantot, kad labojam kādu. 

2.Timotejam 3:16 (tulkojums no Good News Bible)

Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti un ir lietojami patiesības mācīšanai, izsakot 
rājienu par kļūdām, labojot vainas un dodot instrukcijas pareizai dzīvošanai. 

2.Timotejam 3:16 (tulkojums no Phillips New Testament)

Visi raksti ir Dieva iedvesmoti un ir lietojami mācot ticību, labojot kļūdas, 
atjaunojot cilvēka dzīves vrizienu un trenējot viņu labā dzīvošanā. 

Pēc tam, kad studenti izlasa šo pantu, sastādi sarakstu ar četrām šeit dotajām 
metodēm un uzrakstiet tās uz plakāta pie klases sienas. Apspriediet katru no šīm 
metodēm atsevišķi. Papildu informācija ir sniegta Studenta rokasgrāmatā. 

Kad izejiet caur visām šīm metodēm, norādi, ka tās var izmantot privāti ar 
personu, vai arī tās var izmantot grupās. Dažas no šīm metodēm var šķist netieša 
metode, kā labot kādu. Pirmais - mācī patiesību - nevar pat tieši identificēt personu, 
kas ir izdarījusi kaut ko nepareizu. 

Mēģini sniegt konkrētus piemērus, kā tu vai citi esat izmantojuši šīs metodes. 
Studenti var novērtēt kuras metodes Jēzus izmantoja šajās situācijās. 

a. Bagātais jauneklis Marka 10:17-22

b. Rakstu mācītājs Lūkas 10:25-38

c. Sieviete, kas pieķerta laulības pārkāpšanā Jāņa 8:1-11

d. Pēteris Mateja 16:21-28

14. Atklāj Punktu D: Kādi ir daži padomi citu labošanā?
(5-10 minūtes, 37.-38.lpp. Studenta rokasgrāmata)

Īsi atklāj materiālu, kas ir dots Studenta rokasgrāmatā, kas runā par katru no šiem 
punktiem. Apakšpunktā 2 “Griezies pie cilvēka ar atvērtu prātu”, uzsver cik svarīgi ir 
uzdot jautājumus, kā galveno daļu jebkurā labošanas metodē, ko pielieto. 

Pārrunājot apakšpunktu 4, “Esi pozitīvs savā pieejā,” uzsver trīs vienkāršas 
patiesības, kas ir Jēkaba 1:19: 

a. esi ātrs klausīties
b. lēns runāt
c. lēns paliekot dusmīgs

Velti laiku, lai pārspriestu apakšpunktu 6, “Ko darīt, ja viņi nevēlas pieņemt manu 
labošanu?” Pārliecinies, ka viņi saredz, cik svarīgi ir darīt to, ko Dievs vēlas, lai viņi 
darītu, un ne tikai skatīties uz to, kā persona reaģē uz viņu labojumu. Norādi, ka mēs 
nevaram piespiest kādu pieņemt mūsu labojumu. 
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15. Labot citus un piedot citiem  (5-15 min.)
Studenti var pārrunāt savas atbildes uz 4. un 5.jautājumu Studiju ceļveža 

6.projektā “Bībelisks skatījums uz citu labošanu.”

(4) Ko Jēzus teica par piedošanu tiem, kas ir grēkojuši pret tevi? 
(Mateja 18:15-22) 

(5) Vai tev vajadzētu piedot kristietim pat, ja viņš/-a atsakās klausīties, kad tu 
mēģini viņu labot? Paskaidro savu atbildi. 

Šie divi jautājumi paceļ svarīgu punktu par citu personu labošanas proecesu.  
Pat ja students, labojot kādu, rūpīgi seko Bībeles vadlīnijām, tā persona joprojām var 
reaģēt nejaukā veidā. 

Students nedrīkst pieņemt, ka Bībeles attieksmes un metožu izmantošana garantēs 
mierīgu un veiksmīgu diskusiju. Viņiem ir jābūt gataviem dusmām un nejaukiem 
vārdiem, kas var tikt iemesti viņu sejās, kad viņi cenšas darīt to, kas ir pareizi. 

Saskaroties ar šādām situācijām, patiesas piedošanas nozīme drīz kļūs redzama. 
Norādi, ka, labojot citus, mums ir jāizmanto Bībeles attieksme un jāatbild ar piedošanu 
neatkarīgi no tā, kā viņi reaģē uz mūsu labojumu. 

16. Atklāj Punktu E: Kādi ir bībeliskie ierobežojumi labojot citus?
(10-20 minūtes, 39.-41.lpp. Studenta rokasgrāmatā)

Ātri atklāj 7 apakšpunktus, kas doti šajā Studenta rokasgrāmatas sadaļā. Pielāgo 
laiku, kas ir atkarīgs no klases studentu skaita. 

Ja jūs vēl neesat apsprieduši jautājumu „Vai man jālabo savi vadītāji?”, tad šajā 
brīdī veltiet tam laiku (6.apakšpunkts), lai pārliecinātos, ka viņi saprot, kā viņiem būtu 
jārisina šis jautājums. Viens no jautājumiem, ko tu vari izvirzīt, ir  -  vadītāju labošanas 
sekas. Ja tu labo savu priekšnieku darba vietā, tevi var atlaist no darba. Pirms tu labo 
vadītāju, pārdomā tā sekas. Tas nenozīmē, ka tev nevajadzētu labot savus vadītājus. 

Studenti var pārrunāt savas atbildes par situāciju studijām Studiju ceļveža 
6.projektā (6. jautājums).

“Ko Terēzei vajadzētu darīt? Paskaidro kāpēc. 
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17. Personīgais pielietojums
Šodienas personīgajā pielietojumā, lai studenti izdara trīs lietas. 

A. Iedrošini viņus iegaumēt četras domas, kas ir iekļautas bībeliskajā attieksmē, 
kuru būtu jālieto labojot citus.  
Papildus informāciju skatīt Studenta rokasgrāmatā 30.-32.lpp. 

Kādai jābūt bībeliskai attieksmei, labojot citus 

1. Šis cilvēks ir īpašs Dieva draugs.
Es gribu būt spējīgs dot labu ziņojumu par šo cilvēku.

2. Ko šis cilvēks nepareizu izdarīja?

3. Kāds ir Dieva veids problēmas labošanā?

4. Kā es varu palīdzēt šim cilvēkam sekot Dieva veidam?

Citēts no „Attieksmes”, Studenta rokasgrāmata, 30.lpp. 

B. Viņiem ir jāizdomā palīglīdzekļi, kas palīdz iemācīties no galvas. 

 Iedodiet katram studentam mazu lapiņu. Uz tās ir jāuzraksta bībeliskā 
attieksme, kuru vajadzētu lietot, kad labo citus. Nodrošini viņus ar marķieriem vai 
krītiņiem, lai viņi var izdekorēt savu lapiņu kā vien vēlas. 

 Tāpat uz lapiņām, lai viņi uzraksta arī citas galvenās domas, kas jāatceras, kad 
labo kādu. Piemēram, viņi var uzrakstīt vienu no Rakstu vietām, kas tika pārrunāta 
šodien. Kad viņi ir pabeiguši taisīt savu lapiņu, iedrošini viņus piestiprināt to kaut 
kur savā istabā vai izmantot kā grāmatzīmi. 

C. Noslēdziet šodienas stundu ar nodošanās lūgšanu. Iedrošini katru studentu 
nodoties Dievam, lai sāktu lietot bībelisko attieksmi un metodes, labojot citus. 

18. Uzdevumi
A. Novērtē Studiju ceļveža 2., 4., 6. un 7.projektu.

B. Paskaidro, kā Studiju ceļveža 8. projekts saskan ar darbu, ko viņi veica 7.
projektā. Norādi, ka šī projekta mērķis ir palīdzēt viņiem ieraudzīt, kā viņi var 
lietot jauno bībelisko attieksmi, kad labo citus. 

C. Klases sesijas beigās iedod ieskaiti par Galatiešiem 6:1. 

Galatiešiem 6:1 (tulkojums no New International Version) 

Brāļi, ja kāds ir notverts grēkā, jums, kas esat garīgi, vajadzētu viņu 
uzmanīgi atjaunot. Bet skatieties uz sevi, vai arī jūs varat tikt kārdināti. 

D. Šodien vai nākamajā stundā, iedod ieskaiti par idejām, kas ir iekļautas bībeliskajā 
attieksmē, kura jālieto, kad labo citus. Viņiem, no galvas pareizā secībā, ir 
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jāuzraksta piecas idejas, kas ir šajā attieksmē. Skolotājs var piešķirt papildus 
punktus, ja viņi uzskaita visas Rakstu vietas katram solim un vēl papildus punktus, 
ja viņi citē pantu, kas ir pie katra soļa. 

Kādai jābūt bībeliskai attieksmei, kad tu tiec labots 
1. Mani labo (vai kritizē) Sal.pam. 10:17

2. Es uzmanīgi klausīšos. Jēkaba 1:19

3. Es esmu pateicīgs par to, ka viņš/-a mani labo.
1.Tesaloniķiešiem 5:18

4. Es kļūdījos. Sal.pam. 28:13

5. Kā es varu novērst to, lai šī nepareizā lieta nenotiktu atkal?
Sal.pam. 15:31-32.

Citēts no „Attieksmes”, Studenta rokasgrāmata, 15.lpp. 

E. Paskaidro, ka Studiju ceļveža 9. projekts “Lietojot savu jauno attieksmi, kad 
laboju kādu” ir pēc izvēles, nav obligāts. Viņi to var pabeigt līdz šī kursa beigām. 

F. Ja tu izvēlējies 4. stundas 2. iespēju, tad tu vari paprasīt viņiem uztaisīt nelielu 
projektu, kas palīdzēs viņiem sagatavoties tai klases sesijai. 

Izveido tādu projektu, lai viņi to atnes uz nākošo klases sesiju. Lai viņi apraksta 
divus vai trīs piemērus, kas parāda viņu attieksmi par tēmu, kuru jūs plānojat 
pārrunāt. Tu vari to veidot līdzīgu 3. vai 7.projekta formātam.  

19. Stundas novērtējums
Lūdzu, uzraksti idejas, kā uzlabot šo stundu.
Kuras daļas vislabāk darbojās?
Kuras daļas studentiem bija grūtāk saprast?
Kas taviem studentiem bija visnoderīgākais?
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4.stunda
Vispārīgs ievads 
1. Tev ir divas iespējas, plānojot šodienas sttundu.

1.iespēja:  Velti stundu, lai pārrunātu divas attieksmes, kas bija dotas 2. un 3.stundā.

“Mana attieksme, kad tieku palabots vai kritizēts” 

“Mana attieksme, kad es laboju citus” 

2.iespēja:  Velti stundu, lai pārrunātu vienu vai vairākas citas attieksmes, kas tavuprāt
būtu noderīgas studentiem. Dažas ieteicamās tēmas šai klases sesijai 
skaties 37.lpp., 3.punktā, šajā Skolotāja rokasgrāmatā. 

Abas no šīm iespējām ir plaši pārrunātas sekojošajās lapaspusēs. 

2. Resursi stundu plānošanai
Radoša Bībeles mācīšana (Creative Bible Teaching), autors Larry Richards 

(izdevniecība Moody Press). 9.-16.nodaļā ir kādas izcilas idejas tam, kā plānot stundu. 
Šīs idejas var būt ļoti noderīgas, gatavojoties šodienas klases sesijai. 

3. Galvenā Bībeles patiesība šai stundai
Šodienas Galvenā Bībeles patiesība (GBP) būs atkarīga no tā, ko tu izvēlies mācīt.  

Ja tu izvēlies Pirmo iespēju, “Mana attieksme, kad tieku palabots vai kritizēts” un/vai “ 
Mana attieksme, kad es laboju citus,” tad tu vari lietot GBP no tām stundām. 

Ja tu izvēlies Otro iespēju, tad tev pašam vajadzēs uzrakstīt Galveno Bībeles 
patiesību. GBP mērķis ir vienā teikumā apkopot šīs klases sesijas galveno mērķi. 

4. Atslēgas pants šai stundai
Ja tu izvēlies Pirmo iespēju, tad šodienas Atslēgas pants var būt tas pats, kas 2. 

un/vai 3.stundai.  Ja tu izvēlies Otro iespēju, mēģini atrast pantu, kas skaidri saskan ar 
jautājumiem, kurus gribi pārrunāt šajā stundā. 
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4.stunda
1.iespēja

Mana attieksme, kad tieku palabots vai kritizēts 
Mana attieksme, kad es laboju citus 

1. Galvenā Bībeles patiesība – tāda pati kā 2. un/vai 3.stundā.
 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

2. Atslēgas pants – tāds pats kā 2. un/vai 3.stundā.
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Izklāsti savu stundas stratēģiju
Pārliecinies, ka tev ir kādas skaidras idejas, ko gribi pārrunāt šodienas stundā.  

Tu vari veltīt laiku, lai pārrunātu jautājumus un problēmas, kas viņiem rodas mēģinot 
lietot šīs divas jaunās attieksmes. Sagatavo savus plānus, ja viņiem nerodas nekādi 
jautājumi.  

4. Lieto situāciju studijas
Ļoti noderīgi būtu pārrunāt situācijas, kurās cilvēki izmanto šīs attieksmes.  

Viņu piemēri no Studiju ceļveža 3. un 7. projekta var būt noderīgi šim mērķim. 
Studentiem vajadzētu noteikt, kāda attieksme bija abām iesaistītajām personām.  
Cik ļoti tās līdzinājās Bībeles paraugam? Kā vēl viņi varēja reaģēt, lai atbilde vairāk 
līdzinātos bībeliskajai atbildei?  

5. Lieto skečus un lomu spēles
Studenti var izspēlēt kādas situācijas, kur viens cilvēks labo citu. Lai viņi izsaka 

vārdos savas domas. Marlenes D. LeFeveras (Marlene D. LeFever)  grāmatā “Radošas 
mācīšanas metodes” (Creative Teaching Methods) (David C. Cook izdevniecība) ir 
brīnišķīga nodaļa par to, kā izmantot lomu spēles stundās.  

Cits labs avots, kas izskaidro skeču un lomu spēļu izmantošanu ir “Kā izmantot 
Bībeles mācīšanās aktivitātes” (How to Do Bible Learning Activities), autori Ed Stewart 
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un Neal McBride (Gospel Light izdevniecība). Ir pieejami divi Pirmie sējumi – viens 
domāts pieaugušo apmācībai, otrs 7.-12. klases skolniekiem. Otrais sējums ar tādu pašu 
nosaukumu ir pieejams tikai 7.-12. klašu skolēnu versijā (sastādījuši Rich Bundschuh 
un Annette Parrish).  

Izraksti lomu tekstus priekš tiem, kuri piedalās, lai viņi zinātu (un tu zinātu), 
kas viņiem jādara.  

Kad studenti to rāda klasei, lai kāds to ieraksta video. Studenti labprāt paskatās 
uz sevi vēlreiz, un katru reizi, kad viņi skatās video, tas pastiprinās jautājumus,  
ko tu mēģini viņiem iemācīt ar šo stundu. 

6. Rakstu lietošana
Kādu klases sesijas daļu jūs varat veltīt, pārrunājot Rakstu vietas, kas ir saistītas ar 

šīm attieksmēm. Būtu labāk, ja tu sagatavotos jau pirms stundas, uzrakstot Rakstu 
vietas, ko tu izmantosi stundā. Studenti var atrast Rakstu vietas un noteikt, kā viņi 
attiecas pret šīm attieksmēm. 

Visa klase var darīt to kopā, vai arī sadali viņus mazās grupās un katrai grupai 
iedod dažādas Rakstu vietas. Iedod katrai grupai lielu papīra lapu un flomasterus, lai 
viņi uzraksta savus atklājumus. Pēc tam katra grupa visiem pastāsta, ko ir atklājuši. 

Šeit efektīvi var izmantot arī Studiju ceļveža 10.projektu “Bībeliska gudrība un 
labošana.” 

7. Personīgais pielietojums
Noslēdziet klases sesiju ar atbilstošu personisku pielietojumu. Dažas idejas vari 

atrast, paskatoties atpakaļ uz personīgo  pielietojumu aktivitātēm, kas sniegtas pēdējās 
divās nodarbībās. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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8. Uzdevumi
A. Novērtē Studiju ceļveža 4.projektu, ja tu to vēl neesi izdarījis.

B. Novērtē Studiju ceļveža 5.projektu šodien vai nākošajā klases sesijā.

C. Paskaidro studentiem, ka viņiem vajag pabeigt Studiju ceļveža 8.projektu uz
nākošo klases sesiju – kas ir pārbaudes darba laiks šajā kursā. 

D. Klases perioda beigās iedod ieskaiti “Kādai jābūt bībeliskai attieksmei, kad tu tiec 
labots,” ja to neizdarīji pagājušās klases sesijas beigās. 

Kādai jābūt bībeliskai attieksmei, kad tu tiec labots 
1. Mani labo (vai kritizē) Sal.pam. 10:17

2. Es uzmanīgi klausīšos. Jēkaba 1:19

3. Es esmu pateicīgs par to, ka viņš/-a mani labo.
1.Tesaloniķiešiem 5:18

4. Es kļūdījos. Sal.pam. 28:13

5. Kā es varu novērst to, lai šī nepareizā lieta nenotiktu atkal?
Sal.pam. 15:31-32.

Citēts no „Attieksmes”, Studenta rokasgrāmata, 15.lpp. 

9. Skolotāja novērtējums par šodienas klases sesiju
Pēc stundas beigām, ātri uzraksti īsu šodienas klases sesijas vērtējumu.
Lūdzu, pieraksti savas idejas šīs nodarbības uzlabošanai.
Kuras daļas darbojās vislabāk?
Kuras daļas studentiem bija grūtāk saprast?
Kas likās visvairāk noderīgs taviem studentiem?
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4.stunda
2.iespēja

Tevis izvēlētā attieksme_______________________

1. Galvenā Bībeles patiesība
 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

2. Atslēgas pants
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Plāno savu stratēģiju
Pavadi klases periodu, runājot par vienu vai vairākām attieksmēm, kas, tavuprāt, 

būtu noderīgas studentiem. Studenta rokasgrāmatas 7.-8.lpp. ir nosauktas dažas 
attieksmes, par kurām jaunie kristieši ir izteikuši interesi studijām. Studiju ceļveža 1. un 
2. projektā ir daži jautājumi, kas var noderēt dodot idejas par to, ko studenti grib studēt.

Šeit ir daži ieteiktie temati šai klases sesijai. 

• Kārdinājums grēkot, piemēram, iekāre

• Paštēls – attieksme pret sevi

• Dusmas

• Attiecības ar citiem cilvēkiem
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4. Uzzini savu studentu intereses
Ja tu vēlies, lai studenti aktīvi iesaistās, izlemjot kādu attieksmi studēt, tev jāiegūst 

viņu domas pirms klases sesijas sākuma. Tas ir īpaši svarīgi, ja tu vēlies uzdot viņiem 
uzdevumu, kas ir saistīts ar attieksmi, kuru studēsiet. Skatīt instrukcijas 3.stundas plāna 
beigās, priekš viņu mājasdarbiem, kas viņiem jāpabeidz priekš šodienas klases sesijas 
(Punkts 18-F, Skolotāja rokasgrāmata, 32.lpp.). 

5. Kā attīstīt jaunu attieksmi
Tu vari izmantot informāciju no Studentua rokasgrāmatas 2.nodaļas, plānojot 

šodienas stundu. Lai studenti attiecina idejas uz to, kā attīstīt jaunu attieksmi attiecībā 
pret tēmu, kuru tu esi izvēlējies šodienas stundai. 

6. Kāds būs tavs šodienas stundas fokuss?
Tev būs jāizlemj, cik lielu stundas daļu tu veltīsi katrai no sekojošajām tēmām. 

a. Apzināties savu pašreizējo attieksmi šajā jomā.

b. Ar ko viņi varētu sākt, lai attīstītu jauno attieksmi konkrētajā sfērā savā dzīvē.

7. Rakstu lietošana
Atrodi vairākas Rakstu vietas, kas runā par šo attieksmi. Atklāj un paskaidro 

studentiem, kā katra Rakstu vieta ir saistīta ar šo attieksmi. 

8. Kādas domas izveidos šo jauno attieksmi?
Tālāk lai studenti nosauc dažas galvenās idejas, kas būs iekļautas jaunajā 

attieksmē, kuru mēs vēlamies attīstīt. Jūs varat izveidot kaut ko līdzīgu, ko mēs darījām 
ar attieksmēm, ko pārrunājām Studenta rokasgrāmatas 3. un 4.nodaļā. Mēģini atrast 
Rakstu vietu katram punktam. 

Lai pārrunātu jaunās attieksmes praktisko pielietojumu, izmanto dažus piemērus 
no viņu mājas darbiem, ko tu viņiem uzdevi. 

9. Personīgais pielietojums
Attīsti pareizu personīgo pielietojumu stundai. Koncentrējies ne tikai uz vajadzību 

iemācīties šo jauno domu modeli, bet arī izaicini viņus sākt pielietot to dažādās 
situācijās, ko viņi sastop šajā nedēļā. 

4
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10. Uzdevumi
A. Novērtē viņu īpašo projektu šīs dienas stundai.

B. Novērtē Studiju ceļveža 4.projektu, ja tu to vēl neesi izdraījis.

C. Novērtē Studiju ceļveža 5.projektu šodien vai nākošajā klases sesijā.

D. Paskaidro studentiem, ka viņiem vajag pabeigt Studiju ceļveža 8.projektu uz
nākošo klases sesiju – kas ir pārbaudes darba laiks šajā kursā. 

E. Klases perioda beigās iedod ieskaiti “Kādai jābūt bībeliskai attieksmei, kad tu tiec 
labots,” ja to neizdarīji pagājušās klases sesijas beigās. 

Kādai jābūt bībeliskai attieksmei, kad tu tiec labots 
1. Mani labo (vai kritizē) Sal.pam. 10:17

2. Es uzmanīgi klausīšos. Jēkaba 1:19

3. Es esmu pateicīgs par to, ka viņš/-a mani labo.
1.Tesaloniķiešiem 5:18

4. Es kļūdījos. Sal.pam. 28:13

5. Kā es varu novērst to, lai šī nepareizā lieta nenotiktu atkal?
Sal.pam. 15:31-32.

Citēts no „Attieksmes”, Studenta rokasgrāmata, 15.lpp. 

11. Skolotāja novērtējums par šodienas klases sesiju
Pēc stundas beigām, ātri uzraksti īsu šodienas klases sesijas vērtējumu.
Lūdzu, pieraksti savas idejas šīs nodarbības uzlabošanai.
Kuras daļas darbojās vislabāk?
Kuras daļas studentiem bija grūtāk saprast?
Kas likās visvairāk noderīgs taviem studentiem?

4
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5.stunda
Pārbaudes darbs 

1. Iepazīstināšana
Iepazīstini ar nākošo kursu, ko mācīsi. 

A. Izsniedz Studiju ceļvežus vai projektus, ko jāpabeidz pirms pirmā klases perioda 
nākošajā kursā, kuru mācīsi. 

B. Lai studenti atver pēdējo lapu savā jaunajā Studiju ceļvedī. Tur ir Klases 
uzdevumu saraksts. Iedod datumus katrai ieskaitei, projektam un pārbaudes 
darbam. 

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

2. Iedod šī kursa pārbaudes darbu.

3. Ja tu to neesi izdaarījis, tad atdod atpakaļ visas ieskaites un
projektus, ko esi novērtējis.

Šī Attieksmes kursa Studiju ceļveža 5.,8.,9. un 10.projektu ir šodien jānodod. 
5
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Studenta rokasgrāmata 

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

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

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

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

Kursa sertifikāts 

Vairāk informācijas par Pārbaudes darba un Sertifikāta lietošanu atradīsi 5.lapā šajā 
Skolotāja rokasgrāmatā. 
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Vārds Attieksmes 
Datums Pārbaudes darbs 5.labojums

Klase Vērtējums 

Patiess-nepatiess jautājumi    (1 punkts par katru) 

Instrukcija: Liec   X  ja atbilde ir patiesa. 

Liec  O  ja atbilde ir nepatiesa. 

1. Attieksme ir tas pats, kas emocijas.

2. Attieksmes, kas bija Jēzum ir vislabākās, ko lietot, ja tu gribi kļūt par panākumiem
bagātu kristieti.

3. Cilvēki lieto attieksmes vienīgi tad, kad dusmojas par kaut ko.

4. Kad mani labo, man vajadzētu uzmanīgi klausīties, līdz es zinu, ka man bija
taisnība.

5. Ja tu zini, ka kāds ir izdarījis kaut ko nepareizu, tev ir jālabo cilvēks pat tad,
ja tu biji daļa no šīs problēmas.

6. Attieksme ir tavs domāšanas veids par kaut ko.

7. Sapņošana nomodā var būt efektīvs veids, attīstot bībeliskas attieksmes.

8. Kad cilvēkam ir slikta attieksme, tā parasti ir cita cilvēka vaina.

9. Cilvēka attieksmēm ir ļoti neliela ietekme uz viņa ikdienas aktivitātēm un uz to,
kā viņš reaģē šajās situācijās.

10. Cilvēks nevar izmainīt attieksmes, kas viņam bija iemācītas bērnībā.

11. Vienīgais veids, kā cilvēks parāda savas attieksmes, ir caur to, ko viņš saka.

12. Kad kāds sāk tevi labot, pirmais, ko tev vajadzētu darīt, ir likt viņiem uzklausīt
tavu stāsta pusi.

13. Labāk ir atbildēt ar dusmām, nekā ar skumjām, kad kāds labo tevi.

14. Kad kāds tevi labo nepareizā veidā, tev nekavējoties ir jāpasaka viņiem,
ko viņi dara nepareizi.

15. Katru reizi, kad tu labo kādu, tev ir jāpasaka cilvēkam, ko viņš vai viņa izdarīja
nepareizi.



2 Pārbaudes darbs 5.labojums 

Īso atbilžu jautājumi 

1. Nosauciet trīs ieguvumus, lietojot bībelisku attieksmi, kad tevi labo
(9 punkti, katra daļa 3 punkti).

A.

B.

C.

2. Kas ir attieksme? (4 punkti)

3. Kā cilvēks parāda savas attieksmes? Pieraksti trīs veidus.
(6 punkti, katra daļa 2 punkti)

A.

B.

C.

4. Kādai būtu jābūt bībeliskai attieksmei, kad tevi labo? Nosauc 5 domas, kas veido
bībelisko attieksmi, kas tika pārrunāta šajā kursā (10 punkti, katra daļa 2 punkti).

A.

B.

C.

D.

E.

5. Kādai būtu jābūt bībeliskai attieksmei labojot citu? Nosauc 4 domas, kas veido
bībelisko attieksmi, kas tika pārrunāta šajā kursā (8 punkti, katra daļa 2 punkti).

A.

B.

C.

D.



Attieksmes 3 

6. Mateja 18:15-17 aprakstīts trīs soļu process, ko lietot, aizrādot kristietim, kurš izdarījis
kaut ko nepareizu. Paskaidro, kas tev būtu jādara katrā solī, ja tu labo kādu
(12 punkti, katrs solis 4 punkti).

A.

B. 

C. 

7. Uzraksti pantus, kas bija jāiegaumē (12 punkti, katrs pants 6 punkti).



4 Pārbaudes darbs 5.labojums 

Situāciju analīze 

Lidija (melnādaina maitene) ir dusmīga. Paula (baltādaina meitene) tikko apkaunoja 
viņu vēstures stundā visas klases priekšā. Lidija gaida Paulu aiz klases durvīm. “Kā tu 
iedomājies, kas tu esi, nosaucot manus cilvēkus par aprobežotiem vergiem? Visi tavējie ir 
balti mēsli.” Lidija noskaitās, kad Paula ar saviem draugiem smējās par viņu.   

Tu biji vēstures stundā un dzirdēji, ko Paula klasē teica. Tu arī redzēji Lidijas dusmīgo 
reakciju pēc stundas. Gan Lidija, gan Paula apmeklē tavu draudzi un saka, ka viņas ir 
kristietes.  

1. Tu nolem parunāt ar Paulu un mēģini palabot viņu.

A. Kā tu domā, ko nepareizu Paula izdarīja? (2 punkti)

B. Balstoties uz to, ko tu esi iemācījies par citu labošanu, ko tu teiktu Paulai? 

(10 punkti) 

2. Tu arī nolem parunāt ar Lidiju un mēģini labot viņu.

A. Kā tu domā, ko nepareizu Lidija izdarīja? (2 punkti) 

B.  Balstoties uz to, ko tu esi iemācījies par citu labošanu, ko tu teiktu Lidijai? 

(10 punkti) 
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Pareizās atbildes 

1.lapaspuse
Patiess-nepatiess jautājumi 
(1 punkts par katru) 

1. 0 Nepatiess

2. X Patiess

3. 0 Nepatiess

4. 0 Nepatiess

5. 0 Nepatiess

6. X Patiess

7. X Patiess

8. 0 Nepatiess

9. 0 Nepatiess

 10. 0 Nepatiess

 11. 0 Nepatiess

 12. 0 Nepatiess

 13. 0 Nepatiess

 14. 0 Nepatiess

 15. 0 Nepatiess
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Pareizās atbildes 
2.lapaspuse
Īso atbilžu jautājumi 
(Ieteicamās atbildes, bet nav jābūt precīzi vārdu vārdā, lai būtu pareizi.) 

1. 9 punkti, 3 punkti katra daļa
Ieteicamās atbildes:
A. Tu novērs daudz problēmu
B. Tu dari Dievu laimīgu
C. Tu vari pārvērst sāpīgu pieredzi iespējā pieaugt
D. Tu vari izveidot kārtīgu draudzību

2. 4 punkti
Ieteicamās atbildes:
A. Domāšanas modelis
B. Uzskati
C. Veids, kā tu domā par kaut ko
D. Domāšanas ieradumi
E. Redzespunkts (viedoklis)
F. Domas, ko esmu iemācījies
G. Prāta stāvoklis attiecībā uz faktiem vai sabiedrisko stāvokli

3. 6 punkti, 2 punkti par katru daļu
Ieteicamās atbildes:
A. Ar to, ko saku
B. Ar to, ko daru
C. Balss tonis

4. 10 punkti, 2 punkti par katru daļu
Ieteicamās atbildes:
A. Mani labo
B. Es uzmanīgi klausīšos
C. Es esmu pateicīgs par to, ka viņa(-š) mani labo
D. Es kļūdījos
E. Kā es varu novērst to, lai tas (nepareizā lieta) nenotiktu atkal?

5. 8 punkti, 2 punkti par katru daļu
Ieteicamās atbildes:
A. Šis cilvēks ir īpašs Dieva draugs.

Es gribu būt spējīgs dot labu ziņojumu par šo cilvēku. 
B. Ko šis cilvēks nepareizu izdarīja? 
C. Kāds ir Dieva veids problēmas labošanā? 
D. Kā es varu palīdzēt šim cilvēkam sekot Dieva veidam? 
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Pareizās atbildes 
3.lapaspuse

6. 12 punkti, 4 punkti par katru daļu
Studenti šo var uzrakstīt ar saviem vārdiem

A. Mateja 18:15 (tulkojums no NIV)  15Ja cits ticīgais grēko pret tevi, ej un privāti 
uzrādi viņa vainu. Ja tas otrs cilvēks klausa un atzīst to, tu esi atguvis to cilvēku. 

B. Mateja 18:16 (tulkojums no NIV) 16Bet, ja tu negūsti panākumus, ņem vienu vai 
divus citus ar sevi un ej atkal atpakaļ, tā, ka visu, ko tu saki, var apstiprināt divi 
vai trīs liecinieki. 

C. Mateja 18:17 (tulkojums no NIV) 17Ja tas cilvēks vēl joprojām atsakās klausīties, 
nes savu lietu draudzē. Ja draudze izlemj, ka tev ir taisnība, bet otrs cilvēks negrib 
to pieņemt, izturies pret to cilvēku kā pagānu vai korumpētu nodokļu iekasētāju. 

7. Panti, ko iegaumēt
12 punkti, 6 punkti par katru pantu

Sal.pam. 10:17

Galatiešiem 6:1

4.lapaspuse
Situāciju analīze: Sekojošās atbildes ir tikai ieteicamās atbildes 

1. A.  (2 punkti)
Paula kļūdījās sakot, ka cilvēki kā Lidija, ir aprobežoti vergi. 
Viņa kļūdījās tajā, kā atbildēja, kad zināja, ka sāpina Lidiju. 

B.  (10 punkti) 
Studentu atbildei jāatbilst vienai no šajā kursā aplūkotajām labošanas metodēm. 

2. A.  (2 punkti)
Lidija kļūdījās labojot Paulu publiski, īpaši viņas draudzeņu priekšā. 
Lidija kļūdījās nosaucot Paulu par „baltiem atkritumiem”. 

B.  (10 punkti) 
Daži komentāri kā iepriekš 1.B 





Apsveicam! 

__________________________________________ 

ir pabeidzis teorētiskās prasības kursā 

Attieksmes. 
Mēs novērtējam tavu nodošanos šīm mācībām un ceram,  

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

Skolotājs__________________________________ 

Datums_______________________ 

Apsveicam! 

__________________________________________ 

ir pabeidzis teorētiskās prasības kursā 

Attieksmes. 
Mēs novērtējam tavu nodošanos šīm mācībām un ceram,  

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

Skolotājs__________________________________ 

Datums_______________________ 
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