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Rakstu vietas, kas tiek lietotas šajā kursā, ir no sekojošām Bībeles versijām. 
Panti, kas atzīmēti ar NIV ir no Svētās Bībeles jaunās internacionālās versijas (the Holy 

Bible New International Version), autortiesības © 1973., 1978., 1984. Lietots ar Zondervan 
atļauju. Visas tiesības rezervētas. Preču zīmes “NIV” un “New International Version” ir 
Biblicas reģistrētas ASV Patentu un preču zīmju birojā. Jebkuras preču zīmes izmantošanai ir 
nepieciešama Biblica atļauja. 

Panti, kas atzīmēti ar NLT ir no Svētās Bībeles, Jaunā dzīvā tulkojuma (the Holy Bible, 
New Living Translation), autortiesības 1996., 2004. Lietots ar Tyndale House Publishers, 
Inc., Wheaton, Illinois 60189 atļauju. Visas tiesības rezervētas. 

Panti, kas atzīmēti ar NLB ir no Svētās Bībeles, Jaunās dzīves versijas (the Holy Bible, 
New Life Version). Autortiesības © 1969., 1976., 1978., 1983., 1986., Christian Literature 
International, PO Box 777, Canby, Oregon 97013. Lietots ar atļauju. 

Autortiesības © 2022, Teen Challenge USA. 
Šis kurss oriģināli tika publicēts angļu valodā ar nosaukumu, Love and Accepting Myself, 

5th edition (Mīlēt un pieņemt sevi, 5.labojums). 

Šie materiāli var tikt pavairoti un izplatīti lietošanai organizācijā “Teen Challenge”, 
līdzīgās programmās, vietējās draudzēs, skolās un citās organizācijās un pie individuālām 
personām.   
Šie materiāli var tikt arī lejuplādēti no interneta mājaslapas: www.iTeenChallenge.org     
Tiem, kuri vēlas publicēt un pārdot šos materiālus, jāiegūst rakstiska atļauja no Global Teen 
Challenge. 

Šis kurss ir daļa no  Grupu studijām jaunai dzīvei, kas izstrādātas lietošanai draudzēs, 
skolās, cietumu kalpošanās, “Teen Challenge” un līdzīgās kalpošanās, kas strādā ar jauniem 
kristiešiem. Šim kursam ir pieejami - Skolotāja rokasgrāmata, Studenta rokasgrāmata, Studiju 
ceļvedis, Pārbaudes darbs un Sertifikāts. Ja nepieciešams vairāk informācijas par šiem 
kursiem, sazinieties: 

Global Teen Challenge 
PO Box 511 
Columbus, GA, 31902 USA 
Email:  gtc@globaltc.org 
Web: www.globaltc.org      and     www.iTeenChallenge.org 

Teen Challenge Latvija 
J.Asara iela 8, Jelgava, LV-3001, Latvija
Phone : +37129726559
Web: www.teenchallenge.lv
Facebook: Teen Challenge Latvija Pēdējais revidēšanas datums 11-2022 

mailto:gtc@globaltc.org
http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/
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Mīlēt un pieņemt sevi 
Daudzi jaunieši mūsdienās cīnās ar jauktām jūtām par mīlestību un sevis pieņemšanu.  
Šīs ir divas paša pamata jomas, kurās ir jānotiek izaugsmei, lai cilvēks kļūtu par nobriedušu 
kristieti. Šī kursa galvenais mērķis ir izpētīt, ko Dievs saka par šīm divām lietām un palīdzēt 
studentiem sākt praktizēt dažas no Dieva pamatmācībām šajās jomās. 
 

1 
2 
 

1.nodaļa Mīlestība 
Mēs aplūkojam, kas ir mīlestība, pētot trīs grieķu vārdus eros, phileo 
un agape. Pēc tam aplūkojam dažus praktiskus veidus, kā viens 
otram var izrādīt mīlestību. Apspriežam arī to, kas mums traucē 
izrādīt mīlestību. 
 

2.nodaļa   Pieņemt sevi 
Šajā kursa nodaļā ir apskatīts, ko nozīmē pieņemt sevi.  
Mēs aplūkojam dažus iemeslus, kāpēc ir tik grūti pieņemt sevi.  
Mēs izpētām, kādi ir izaugsmes pamatsoļi, kas ļauj iemācīties 
pieņemt sevi. Mēs arī aplūkojam ieguvumus, ko sniedz sevis 
pieņemšana. 
  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vairāk informācijas par šo stundu plānu lietošanu atradīsi šīs  

Skolotāja rokasgrāmatas 4.lapaspusē. 
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Kursa pārskats 
1. Dienu vai divas pirms pirmās klases sesijas tu vari iepazīstināt studentus ar šo kursu un 

dot viņiem dažus no viņu pirmajiem uzdevumiem. Pirmais projekts Studiju ceļvedī ir 
jāpabeidz pirms pirmās klases sesijas. Vari izsniegt Studenta rokasgrāmatas un likt 
saviem studentiem izlasīt pirmo nodaļu, kas tiks apspriesta pirmajā klases sesijā. 

2. Nākamajā šīs Skolotāja rokasgrāmatas lapā tev ir Klases uzdevumu saraksta kopija, 
kurā norādīti datumi, kad katrs uzdevums ir jāpabeidz. Liec viņiem aizpildīt atbilstošos 
datumus, izmantojot tukšo Klases uzdevumu saraksta kopiju Studiju ceļveža aizmugurē. 

3. Lūdzu, paskaidro studentiem, ka viņiem nevajadzētu iepriekš pabeigt Studiju ceļveža 
4.projektu “ Kārtīgi paskatos uz sevi”. Šis projekts tiks izmantots trešās klases sesijas 
laikā.   

 Studiju ceļveža 6.projekts “Dziedinot vecās atmiņas” tiks izmantots ceturtajā klases 
sesijā. Studentiem tas nav jāpabeidz, pirms viņi ierodas šajā klases sesijā.  
Ceturtajā klases sesijā tiek izmantots Studiju ceļveža 6.projekts kā personīgā 
pielietojuma fokuss tai stundai. Šo aktivitāti var ieplānot kā atsevišķu lūgšanu sesiju.  
Tu vari izlasīt norādījumus par to stundu plānā un noteikt, kā tu gribi plānot laiku,  
lai tavi studenti varētu iegūt visus 6.projekta ieguvumus. 

4. Katras stundas plāns dod vienu vai vairākas “Iesildīšanās stundai aktivitātes”, kuras 
izmantot šīs stundas sākumā. Šo aktivitāšu galvenais mērķis ir palīdzēt studentiem 
koncentrēt savu uzmanību uz šīs stundas galveno tēmu. Mēs vēlamies radīt siltuma un 
atvērtības atmosfēru, kurā visi studenti var brīvi piedalīties klases diskusijā. 

5. 3.stundā tev būs nepieciešams liels spogulis priekš Iesildīšanās stundai aktivitātes.   

6. Stundu plānos nākamajās lapaspusēs, katrs stundu plāna punkts norāda ieteicamo laika 
daudzumu, kas jāizmanto šī punkta aplūkošanai. Lūdzu, saproti, ka šie ir tikai ceļveži 
un to pamatā ir apmēram 50 minūtes gara klases sesija. 
 
Katram stundu plāna punktam virsrakstā atradīsi arī šādu atsauci (Studenta 
rokasgrāmata, X-X. lapaspuse). Šajā atsaucē ir norādīts, kuras Studenta rokasgrāmatas 
lapas iet kopā ar šo stundas daļu. 

7. Šī kursa otrajā pusē tiek risināts jautājums par sevis pieņemšanu. Par šo tēmu ir vairākas 
izcilas grāmatas.  
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Klases uzdevumu saraksts 

Kursa nosaukums  Mīlēt un pieņemt sevi 

Ieskaites Iegaumējamie panti Datums 

1 1.Jāņa 4:7-8 2.diena

2 Galatiešiem 6:4 (tulkojums no 3.diena

New Life Bible) 

Projekti Nodošanas datums 

1 1.diena

2 2.diena

3 3.diena

4 4.diena

5 5.diena

6 tiks lietots klasē 4.dienā 

Pārbaudes darbs Datums 5.diena
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1.stunda
Mīlestība – kas un kā

1. Galvenā Bībeles patiesība

Kā kristietim man ir jāatklāj praktiski veidi, kā parādīt savu mīlestību ikvienā darbā, 
ko daru šodien. 

2. Atslēgas pants: 1.Jāņa 4:7 (tulkojums no New Life Bible)

Dārgie draugi, mīlēsim viens otru, jo mīlestība nāk no Dieva. 
Tie, kas mīl, ir Dieva bērni, un viņi pazīst Dievu. 

3. Atsauce uz studenta materiāliem

Studenta rokasgrāmatas 1.nodaļa iet kopā ar šo stundu. Studiju ceļveža 1.projekts 
“1.korintiešiem 13:4” arī tiks lietots šajā stundā. 

4. Iesildīšanās stundai aktivitātes

Sāc šodienas klases sesiju, pajautājot saviem studentiem: “Kā mūsu kultūra raksturo 
mīlestību?” Uzraksti viņu atbildes uz lielas plakāta izmēra papīra lapas un piekar to 
savā klasē pie sienas. Mēs nevēlamies spriest par šo definīciju precizitāti - vai tā 
patiešām ir mīlestība, mēs tikai vēlamies uzskaitīt pēc iespējas vairāk mīlestības 
aprakstu, kas atrodami mūsu kultūrā. Viens no veidiem, kā iegūt papildu idejas,  
ir jautāt, kā Holivudas filmas attēlo mīlestību 

5. Pārrunājiet Punktu A-1, “Dažas mīlestības definīcijas”
(15-20 minūtes)   (Studenta rokasgrāmata, 4.lapaspuse)

Šī nodarbības pirmā daļa piedāvā dažādus veidus, kā labāk izprast mīlestību.  
Mums ir jāpārliecinās, ka mūsu studenti saprot, kur mēs vēlamies virzīties ar šo 
jautājumu. Mēs vēlamies sākt ar to, ko mūsu kultūra saka par mīlestību. Mēs arī 
vēlamies atklāt, kāds ir Dieva skatījums uz mīlestību, un redzēt, kā mēs varam to 
padarīt par lielāku mūsu dzīves daļu, paužot to tā, kā Viņš vēlas, lai mēs piedzīvotu 
mīlestību. 

Paskaidro, ka, šodien aplūkojot mīlestības jautājumu, mēs apzināmies, ka, mīlestība 
ir daudzu krāšņumu lieta. Mīlestībai ir vairāk nekā viena definīcija un daudzas 
izpausmes. Tas, ko daži cilvēki sauc par mīlestību, nav tas, ko Dievs saka par mīlestību. 
Ir patiesi arī pretējais - tas, kā Dievs apraksta mīlestību, to daudzi cilvēki, tostarp daži 
kristieši, nesaprot kā mīlestību. 

1  
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Jūs varat pievērsties šai nodarbības daļai, pārrunājot trīs veidu definīcijas: 

A. Novērojumu definīcija

B. Vārdnīcas definīcija

C. Personīgā definīcija

Centies, lai diskusija par katru no šīm definīcijām būtu mazāka par 5 minūtēm.

A. Novērojumu definīcija

Atklājot šo definīciju, paskatieties sarakstu, ko izveidojāt Iesildīšanās stundai
aktivitātē. Kad mēs skatāmies uz to, kā mūsu kultūra uztver mīlestību, mēs redzam 
daudz dažādu izpausmju. Atkarībā no tā, ko tavi studenti iekļāva tajā sarakstā, 
iespējams, vari pievienot vēl dažus: romantiska mīlestība, “Es mīlu savu suni (kaķi),” 
“Es mīlu picu”, “Es mīlu doties uz pludmali”. 

Veidojot šo sarakstu, mēs novērojam, kā citi lieto šo vārdu “mīlestība”. 

Neiesaisties lielās diskusijās par to, kuram ir taisnība un kuram nav.  
Mūsu mērķis šeit ir vienkārši novērot, kā cilvēki lieto šo vārdu “mīlestība”. 

B. Vārdnīcas definīcija

Aplūkojot vārdnīcas definīciju, tu vari paņemt līdzi vārdnīcu uz stundu un likt
kādam studentam izlasīt, kāda definīcija ir sniegta šajā grāmatā. 

Otrs veids, kā aplūkot definīcijas, ir aplūkot grieķu mīlestības vārdus, kas Bībelē 
lietoti laikā, kad Jēzus dzīvoja uz zemes. Lai tavi studenti savā Studenta rokasgrāmatā 
atvērt 4.lapaspusi un sniedz ātru skaidrojumu par katru no šiem 3 vārdiem - eros, phileo 
un agape. Pārliecinies, ka tavi studenti saprot, ka grieķiem mīlestībai bija 3 atsevišķi 
vārdi, un tie visi ir tulkoti vienā vārdā latviešu valodā- mīlestība. 

Nemēģini detalizēti apspriest šos grieķu mīlestības jēdzienus. Mēs pavadīsim 
atlikušo šīs klases sesijas daļu un nākamo, apspriežot to sīkāk. Šobrīd mēs būtībā 
vēlamies iepazīstināt ar šiem trīs vārdiem ar ļoti vienkāršu definīciju katram. 

Vēl viena mīlestības definīcija nāk no Dzīves pamatprincipu institūta. Mīlestība tiek 
definēta šādi: 

 “Mīlestība ir došana citu pamatvajadzību apmierināšanai, bet mans personīgais 
motīvs nav personīga atlīdzība.” (Pretēji egoismam) 

C. Personīgā definīcija

Dod saviem studentiem iespēju aprakstīt konkrētu piemēru, kad viņi kādam ir
izrādījuši mīlestību. Vari dalīties ar vienu vai diviem personiskiem piemēriem, 
lai parādītu, kādus piemērus tu meklē, lai viņi ar tiem padalītos. 
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Mēģini likt saviem studentiem dalīties ar situācijām, kurās viņi pēdējo dienu laikā ir 
izrādījuši mīlestību. Vēlāk šajā klases sesijā mēs apskatīsim Studiju ceļveža 1.projektu 
un apspriedīsim šo jautājumu sīkāk. 

Nespied visus šeit sniegt piemēru. Ierobežo to ar dažiem, lai jūs varētu iegūt dažas 
reālas dzīves problēmas, kas ir tieši saistītas ar taviem studentiem. 

6. Atklāj Punktu A-2, “Kā Dievs ir mums parādījis mīlestību?”
(5 minūtes)   (Studenta rokasgrāmata, 4.-5.lapaspuse)

Īsi paskaidro, ka viens no veidiem, kā mēs visi esam iemācījušies par mīlestību,  
ir skatoties, kā citi ir izrādījuši mīlestību. Tā vietā, lai vienkārši lasītu sarakstu no 
Studenta rokasgrāmatas, palūdz saviem studentiem izveidot sarakstu ar to, kā Dievs 
mums ir parādījis mīlestību. Uzraksti viņu atbildes uz lielas plakāta izmēra papīra lapas 
un piekar to pie sienas. Vari atgriezties pie šī saraksta pārējo šī kursa nodarbību laikā. 

Pēc tam, kad viņi ir uzskaitījuši tik daudz lietu, cik vien var iedomāties, ieskaties 
Studenta rokasgrāmatā un pārbaudiet, vai ir vēl kaut kas, kas mums būtu jāpievieno 
viņu sarakstam. 

Vissvarīgākais, ko vari šeit norādīt, ir tas, ka “Dievs mani mīl!” Palūdz katram 
studentam to skaļi pateikt: “Dievs mani mīl!” Šī patiesība var mainīt mūsu dzīvi tik 
daudzos veidos. 

Lielais jautājums ir - kā mēs atbildēsim uz Dieva mīlestību? Vai mēs Viņu mīlēsim 
atpakaļ? Vai mēs pieņemsim mīlestību, ko Viņš mums ir devis, un dāvāsim to citiem? 

7. Atklāj Punktu B, “Kā es varu parādīt mīlestību?”
(10-15 minūtes)   (Studenta rokasgrāmata, 5.-6.lapaspuse)

Mīlestība mūsu dzīvē nedod neko labu, ja mēs vienkārši apgūstam definīcijas - tā ir 
jāīsteno! Mums katru dienu jāmeklē iespējas parādīt mīlestību citiem. Tā arī ir atslēga 
uz mīlestības galamērķa sasniegšanu. Jo vairāk mēs izrādām mīlestību citiem, jo vairāk 
mīlestības nāks mūsu ceļā. 

Bet pat tad, ja citi mūs nemīl, kad mēs viņus mīlam, mēs varam bez šaubām zināt: 
“Dievs mani joprojām mīl!” 

Atklājot apakšpunktus zem punkta B. “Kā es varu parādīt mīlestību?” dod saviem 
studentiem  pietiekami daudz laika, lai apspriestu šos jautājumus, lai viņi sāktu redzēt, 
kā tas var darboties viņu dzīvēs. Atkarībā no tavu studentu garīgā brieduma vai tā 
trūkuma, tev jābūt jutīgam pret to, kā viņi jūtās. Ja šis viss viņiem šķiet mulsinoši, 
iedrošini viņus turpināt meklēt Dieva mīlestību savā dzīvē. 

Tavi studenti var sastādīt sarakstu ar to, kuri viņiem ir jāmīl. Pārliecinies, 
ka viņi min: 

a. Dievu
b. Savas ģimenes
c. Tos, ar kuriem kopā viņi tagad dzīvo
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8. Pārrunājiet Studiju ceļveža 1.projektu    (5-15 minūtes)

Taviem studentiem jau ir jābūt pabeigušiem Studiju ceļveža 1.projektu 
“1.korintiešiem 13:4”, pirms viņi ieradās klasē. Tomēr dažiem taviem studentiem tas 
var būt grūti izdarāms. Tā kā Studiju ceļveža 2. un 3. projekts ir tāda paša formāta,  
mēs vēlamies pārliecināties, ka viņi to dara pareizi. 

Lai tavi studenti padalās ar savām atbildēm uz katru mīlestības aprakstu.  
Esi piesardzīgs, lai tas nekļūtu par diskusiju: “Nē, tava atbilde nav pareiza.”  
Viņiem tiek lūgts uzrakstīt personisku definīciju, tāpēc diviem studentiem var 
būt ļoti atšķirīgas definīcijas. 

Tas, ko mēs vēlamies novērtēt, ir tas, cik daudz viņi ir domājuši par šo projektu? 
Vai viņi ir snieguši patiešām virspusējas atbildes, vai arī viņi ir rūpīgi pārdomājuši? 

Katra mīlestības apraksta B daļa ir lai izvirzītu personīgo mērķi, kā viņi var to 
pielietot savā dzīvē šobrīd. Lūdz lai studenti padalās ar savām atbildēm. Nav obligāti 
jāapspriež visi 5 mīlestības apraksti 1.projektā. Labāk būtu labi detalizēti apspriest  
2 vai 3 no šiem mīlestības aprakstiem, nekā steigties ar ļoti virspusēju visu 5 
apspriešanu. 

9. Personīgais pielietojums    (5-10 minūtes)

Apkopojot šodienas stundu, uzsver, cik svarīgi ir izrādīt mīlestību pret Dievu un 
citiem šodien. Lai tavi studenti uzraksta vienu veidu, kā viņi vēlas parādīt Dievam, ka 
mīl Viņu. Pēc tam aicini viņus izvēlēties vienu no 5 mīlestības aprakstiem no Studiju 
ceļveža 1.projekta un izvirzīt savu mērķi parādīt mīlestību kādam nākamo 24 stundu 
laikā, izmantojot šo mīlestības izpausmi. Viņi var izmantot personīgo mērķi, ko viņi jau 
ir uzrakstījuši šai daļai 1.projektā, vai arī viņi var uzrakstīt jaunu mērķi. 

Svarīgi ir tas, ka viņi strādā pie šī uzdevuma pabeigšanas līdz nākamajai klases 
sesijas. Tāpēc viņiem ir jāizvēlas kāds, ar kuru viņi sazināsies tuvāko 24 stundu laikā. 
Vienkārši domāt mīlošas domas nederēs! Viņiem ir jābūt mērķim, kas pauž kādu 
darbību - mīlestības pilnu darbību. Viņi var izvēlēties draugu, ģimenes locekli, istabas 
biedru, vadītāju vai pat svešinieku. 

Paskaidro, ka mūsu nākamās klases sesijas sākumā mēs lūgsim viņiem ziņojumus 
par to, kā viņu mērķi darbojās. 

10. Uzdevumi:

a. Izsniedz Studenta rokasgrāmatas, ja vēl neesi to izdarījis. Lai viņi izlasa 1.nodaļu
Studenta rokasgrāmatā, gatavojoties mūsu nākamajai klases sesijai.

b. Novērtē Studiju ceļveža 1.projektu “1.korintiešiem 13:4.”

c. Paskaidro, ka viņi nedrīkst pildīt Studiju ceļveža 4.projektu studiju laikā vai
brīvajā laikā. Mēs pabeigsim šo projektu klasē trešajā klases sesijā.

1  



16 Skolotāja rokasgrāmata 

11. Stundas novērtējums

Lūdzu, uzraksti savas 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
Aizturēt mīlestību

1. Galvenā Bībeles patiesība

Man ir jāattīsta veidi, kā pārvarēt tās lietas, kas man traucē izrādīt mīlestību citiem. 

2. Atslēgas pants: 1.korintiešiem 13:5 (tulkojums no New Life Bible)

Mīlestība nedara nepareizo. Mīlestība nekad nedomā par sevi. Mīlestība 
nedusmojas. Mīlestība neatceras ciešanas, kas rodas, ja kāds viņu sāpina. 

3. Atsauce uz studenta materiāliem

Studenta rokasgrāmatas pirmā nodaļa iet kopā ar šo stundu. Šajā stundā tiks 
izmantots arī Studiju ceļveža 1.projekts „1.korintiešiem 13:4” un 2.projekts 
„1.korintiešiem 13:5–6”.  

4. Iesildīšanās stundai aktivitāte

Vari sākt šodienas klases sesiju, atgriežoties pie uzdevuma, ko uzdevi saviem 
studentiem pēdējās klases sesijas beigās. Viņiem tika dots uzdevums izvirzīt mērķi 
parādīt mīlestību pret cilvēku, pamatojoties uz vienu no mīlestības izpausmēm,  
kas uzskaitītas Studiju ceļveža 1.projektā “1.korintiešiem 13:4”. 

Palūdz brīvprātīgos dalīties ar rezultātiem, kas gūti, lai īstenotu savu mērķi.  
Lūdz viņus dalīties pat tad, ja tas neizdevās tā, kā viņi bija gaidījuši. Norādi, ka viens 
no galvenajiem jautājumiem, par kuriem mēs šodien runāsim, ir tas, kas traucē mums 
izrādīt mīlestību citiem. 

5. Pārrunājiet Punktu C “ Kas mani kavē parādīt mīlestību?”
(5-10 minūtes)   (Studenta rokasgrāmata, 6.lapaspuse)

Lai studenti dalās ar savām atbildēm uz šo jautājumu - kas mani kavē parādīt 
mīlestību? Lūdz viņus pastāstīt, kuri ir tie cilvēki viņu dzīvē, kurus ir vai ir bijis grūti 
mīlēt. Daži piemēri par cilvēkiem, kurus ir grūti mīlēt, var ietvert: 

--viņu tēvs, jo viņš nekad nebija ar viņiem, 

--tēvs, kurš bija alkoholiķis un sita manu mammu, 

--māte, kura neko nedarīja, kad vectēvs mani seksuāli izmantoja, 

--kāds, kurš vienmēr ir kritisks pret mani. 
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Pēc tam, kad viņi ir uzskaitījuši dažus cilvēkus, kurus viņiem ir grūti mīlēt, pajautā, 
vai kādam ir piemērs, kad kādu pagātnē bija grūti mīlēt, bet viņi atrada veidu, kā to 
pārvarēt, un tagad viņiem ir labas mīlošas attiecības. Ja tā, pajautā viņiem, kādas bija 
izmaiņas, kas atnesa šo attiecību dziedināšanu? 

Tev jābūt uzmanīgam, lai nepiedāvātu virspusējus risinājumus izjukušām 
attiecībām. Dažas no šīm situācijām ir piepildītas ar dziļām problēmām, kuras nevar 
atrisināt ar vienu vienkāršu lūgšanu vai pantu. Galvenais, ko mēs vēlamies paziņot, ir 
tas, ka Dievs joprojām mīl katru tavā klasē neatkarīgi no tā, cik grūti viņiem ir mīlēt 
citus. 

6. Pārrunājiet Punktu D “Cik svarīga ir mīlestība?”
(5-10 minūtes)   (Studenta rokasgrāmata, 7.lapaspuse)

Atklājot šo punktu, mēs vēlamies mēģināt palīdzēt viņiem saprast, cik svarīga ir 
mīlestība no Dieva viedokļa. Dievs augstu vērtē mīlestību. 

Aplūkojot trīs lielos Bībeles likumus – visi, kas attiecas uz mīlestību - mēs 
vēlamies, lai viņi redzētu, ka Dieva prioritāte ir mīlestība un viņu attiecības ar 
paklausību. 

Trešais apakšpunkts šajā sadaļā attiecas uz mīlestības prioritāti attiecībā uz 
paklausību Dievam. Paklausība ir augstākā vērtība. Dievs nav teicis, ka būtu brīži, 
kad ir pareizi pārkāpt Viņa likumus, ja tas tiek darīts mīlestības vārdā. 

7. Pārrunājiet Punktu E “Ko mums nevajag mīlēt?”
(5-10 minūtes)   (Studenta rokasgrāmata, 8.lapaspuse)

Vēl viena svarīga mīlestības izpratnes sastāvdaļa no Dieva viedokļa ir redzēt,  
ka mīlestībai ir robežas. Studenta rokasgrāmatā ir uzskaitītas trīs lietas, kuras mēs 
nedrīkstam mīlēt. Vari šim sarakstam pievienot citas lietas. 

Atklājot apakšpunktu 1 “Nemīli grēku,” sāc ar 1.Jāņa 2:15-17.  

1.Jāņa 2:15-17 (tulkojums no New Living Translation)
15  Nemīliet ne šo pasauli, ne to, ko tā jums piedāvā, jo, kad jūs mīlat 
pasauli, tad jūsos nav Tēva mīlestības.  16 Jo pasaule piedāvā tikai alkas pēc 
fiziskas baudas, alkas pēc visa, ko mēs redzam, un lepnumu par mūsu 
sasniegumiem un īpašumiem. Tas nav no Tēva, bet ir no šīs pasaules.  
17 Un šī pasaule izzūd kopā ar visu, pēc kā cilvēki alkst. Bet ikviens,  
kas dara to, kas Dievam patīk, dzīvos mūžīgi. 

Paskaidro, ka tad, kad šie panti runā par „nemīli pasauli”, tas nenozīmē pasauli, 
ko radījis Dievs. Tas attiecas uz grēku, kas ir pasaulē, kas nāk no sātana. 

Šī būtu laba vieta, kur īsi apspriest kārdinājuma jautājumu. Par to daudz sīkāk tiks 
runāts Grupu studijas jaunai dzīvei kursā ar nosaukumu “Kārdinājums”. Tomēr šeit 
būtu labi paskaidrot, ka kārdinājumi parasti ir ļoti pievilcīgi aicinājumi ņemt dalību 
kādā lietā, kas ir grēks. Daudzas reizes mēs pat uzreiz neapzinamies, ka tas ir grēks. 
Taču, rūpīgi aplūkojot kārdinājumu, mēs varam redzēt, ka tas mēģina mūs piespiest 
darīt kaut ko tādu, kas pārkāpj kādu no Dieva likumiem. 
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Mums jāstrādā, lai izstrādātu jaunu atbildi uz grēku – ienīst to.  
Salamana pamācības 8:13 saka: “Visi, kas bīstas To Kungu, ienīdīs ļaunumu. 
Tāpēc es ienīstu lepnumu un augstprātību, korupciju un perversas runas  
(tulkojums no New Living Translation). 

Otrais jautājums, kas atklāts 2.apakšpunktā, attiecas uz naudu - nemīli naudu 
(Studenta rokasgrāmata, 8.lpp.). Mēs vēlamies skaidri pateikt, ka Dievs neienīst naudu. 
Nauda nav grēcīga - tāda ir “naudas mīlestība”, kas ir grēks. Lai pievērstos šai 
problēmai, izmantojiet sekojošās divas Rakstu vietas. Dievs vēlas, lai mūsu vērtība būtu 
mūžīgās lietas, nevis materiālās lietas, kas nav ilgstošas. 

1.Timotejam 6:10 (tulkojums no New Life Bible)

Mīlestība pret naudu ir visa veida grēku sākums. Daži cilvēki ir atteikušies 
no ticības savas mīlestības uz naudu dēļ. Viņi ir sagādājuši sev daudz sāpju 
tādēļ. 

Mateja 6:19-21 (tulkojums no New Life Bible) 
19 Nevāciet sev šīs zemes bagātības. Tās apēdīs kukaiņi un tās sarūsēs. 
Cilvēki var ielauzties un nozagt tās. 20 Vāciet kopā bagātības debesīs,  
kur tās neapēdīs kukaiņi vai tās nesarūsēs. Cilvēki nevar ielauzties un 
nozagt tās. 21 Jo kur vien ir tava bagātība, tur būs arī tava sirds. 

8. Pārrunājiet Studiju ceļveža 2.projektu    (10-20 minūtes)

Taviem studentiem jau vajadzētu būt pabeigušiem Studiju ceļveža 2.projektu 
“1.korintiešiem 13:5-6”, pirms viņi nāk uz klasi. Izmantojiet šo klases sesijas daļu, 
lai darītu to pašu, ko darījāt pirmajā klases sesijā. 

Lai tavi studenti padalās ar savām atbildēm uz katru mīlestības aprakstu.  
Esi piesardzīgs, lai tās nekļūtu par diskusiju: ”Nē, tava atbilde nav pareiza.”  
Viņiem tiek lūgts uzrakstīt personisku definīciju - tāpēc diviem studentiem var 
būt ļoti atšķirīgas definīcijas. 

Tas, ko mēs vēlamies novērtēt, ir tas, cik daudz viņi ir domājuši par šo projektu? 
Vai viņi ir snieguši patiešām virspusējas atbildes, vai arī viņi ir rūpīgi pārdomājuši? 

Katra mīlestības apraksta B daļa ir izvirzīt personīgo mērķi, kā viņi var to pielietot 
savā dzīvē šobrīd. Lūdz studentus dalīties ar savām atbildēm. Nav obligāti jāapspriež 
visi 6 mīlestības apraksti 2.projektā. Labāk būtu labi detalizēti apspriest 2 vai 3 no šiem 
mīlestības aprakstiem, nekā steigties ar ļoti virspusēju visu 6 pārrunāšanu. 

9. Redzēt mīlestību no otra cilvēka skatu punkta    (10-20 minūtes)

Ir svarīgi likt taviem studentiem domāt par mīlestību ārpus viņiem pašiem. Viens no 
veidiem, kā to paveikt, ir likt vienam studentam pastāstīt, kā viņš vai viņa varētu izrādīt 
mīlestību citam studentam klasē. Pēc tam pajautā otram studentam, vai viņš šo darbību 
uztvertu kā mīlestības rīcību. Mēs vēlamies šeit norādīt: “Vai citi cilvēki redz lietas 
tāpat kā es?” 
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10. Personīgais pielietojums    (5-10 minūtes)

Izmanto līdzīgu personīgo pielietojuma darbību kāda tika lietota pirmajā stundā.  
Lai tavi studenti pieraksta vienu veidu, kā viņi vēlas parādīt Dievam, ka mīl Viņu.  
Pēc tam lai tavi studenti izvēlas vienu no 6 mīlestības aprakstiem no Studiju ceļveža 
2.projekta un izvirza savu mērķi parādīt mīlestību kādam nākamajās 24 stundās,
izmantojot šo mīlestības izpausmi. Viņi var izmantot personīgo mērķi, ko viņi jau ir
uzrakstījuši šajā 2.projekta daļā, vai arī  var uzrakstīt jaunu mērķi.

Svarīgi ir tas, ka viņi strādā pie šī uzdevuma pabeigšanas pirms jūsu nākamās klases 
sesijas. Tāpēc viņiem ir jāizvēlas kāds, ar kuru viņi sazināsies tuvāko 24 stundu laikā. 
Vienkārši domāt mīlošas domas nederēs! Viņiem ir jābūt mērķim, kas pauž kādu 
darbību - mīlestības pilnu darbību. Viņi var izvēlēties draugu, ģimenes locekli, istabas 
biedru, vadītāju vai pat svešinieku. 

11. Uzdevumi

A. Stundas beigās iedod ieskaiti par 1.Jāņa 4:7-8.

B. Novērtē Studiju ceļveža 2.projektu “1.korintiešiem 13:5-6.”

12. Stundas novērtējums

Lūdzu, uzraksti savas 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
Kādēļ pieņemt sevi

1. Galvenā Bībeles patiesība

Kā kristietim man ir skaidri jāzina, kāpēc man ir jāpieņem sevi tā, kā mani pieņem 
Dievs. 

2. Atslēgas pants: Efeziešiem 2:10 (tulkojums no New Life Bible)

Mēs esam Viņa darbs. Viņš ir darījis tā, ka mēs piederam Kristum Jēzum, 
lai mēs varētu strādāt Viņa labā. Viņš plānoja, ka mums tas jādara. 

3. Atsauce uz studenta materiāliem

Studenta rokasgrāmatas 2.nodaļa iet kopā ar šo studnu. Šajā stundā tiks izmantots 
Studiju ceļveža 4.projekts “Kārtīgi paskatos uz sevi”.  

4. Iesildīšanās stundai aktivitāte    (10-15 minūtes)

A. Klases perioda sākumā lai visi studenti atstāj klases telpu.

B. Tad lai viņi pa vienam ienāk klasē.

C. Lai viņi atver Studiju ceļveža 4.projektu “Kārtīgi paskatos uz sevi.”

D. Lai viņi izlasa pirmos divus jautājumus un paskatās labi uz sevi lielā spogulī
telpas priekšā.

E. Lai viņi apsēžas un nekavējoties atbild uz visiem  pārējiem 4.projekta
jautājumiem.

F. Pēc tam, kad pirmais students ir sevi labi apskatījis spogulī un atgriezies savā
vietā, ved iekšā nākošo studentu.

5. Iepazīstinot ar tēmu par sevis pieņemšanu    (5 minūtes)

Norādi, ka nākamajās divās stundās mēs studēsim šo tēmu par sevis pieņemšanu. 
Vēl viens veids, kā pateikt “es pieņemu sevi”, ir teikt: “Es mīlu sevi”. Tā patiešām ir 
patiesības izpausme, kas ietverta otrajā lielākajā bauslī, par kuru mēs runājām šī kursa 
pirmajās divās stundās. 

Marka 12:31 (tulkojums no New International Version) 

“Otrs ir šāds: “Mīli savu tuvāko kā sevi pašu.” Nav lielāka bausļa par 
šiem.”
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Tātad, ko nozīmē mīlēt sevi? Mēs nepārprotami nerunājam par savtīgu mīlestību. 
Bet ko nozīmē mīlēt sevi tā, kā Dievs vēlas, lai tu mīlētu sevi? Tas ir šīs stundas 
uzmanības centrā. 

Izmantojiet Studiju ceļveža 4.projektu kā tiltu, lai ieietu šīs klases sesijas tēmā. 
Pajautā saviem studentiem, cik grūti bija paskatīties uz sevi spogulī un atbildēt uz 
4.projekta jautājumiem. Viņu atsauksmes var palīdzēt atklāt izaicinājumus, ar kuriem
viņi saskaras, pieņemot sevi.

6. Pārrunājiet Punktu A “Ko nozīmē pieņemt sevi?”
(7-10 minūtes)   (Studenta rokasgrāmata, 9.lapaspuse)

Daudziem taviem studentiem šī var būt pirmā reize, kad viņi ir studējuši jautājumu 
par „sevis pieņemšanu”. Iespējams, ka tev ir studenti ar ļoti pozitīviem, veselīgiem 
priekšstatiem par sevi, un tev var būt citi ar ļoti sabojātu priekšstatu par sevi,  
kuriem nepatīk, kas viņi ir - kuriem bija ļoti grūti paskatīties uz sevi spogulī. 

Tu vari sākt šo daļu, apspriežot jautājumus, kas izvirzīti Studenta rokasgrāmatas 
pirmajā daļā A.punktā 9.lapaspusē. 

Vai es tiešām sev patīku? Ja man būtu spēks izmainīt jebkuru sejas vai 
pārējā ķermeņa daļu, vai es izmantotu šo spēku? Sevis pieņemšana patiešām 
nozīmē mācīties sev patikt - būt apmierinātam ar lietām, kuras nevaru mainīt. 

Citēts no Studenta rokasgrāmatas, 9.lapaspuses 

Pārrunājiet tabulu, kas parādīta Studenta rokasgrāmatas 9.lapaspusē, kurā ir sniegti 
4 punkti par to, ko nozīmē pieņemt sevi. Vari arī likt viņiem aizpildīt papildu idejas 
tukšajās vietās, kas paredzētas no 5.–7. 

Ko nozīmē pieņemt sevi? 

1. Redzēt savu kā cilvēka vērtību.

2. Mīlēt sevi kā Dievs mīl.

3. Novērtēt sevi tā kā Dievs novērtē.

4. Būt ar reālistisku skatījums uz sevi kā personu.

      Zemāk pievieno pats savas idejas 

5. 

6. 

7. 

No 9.lapaspuses Studenta rokasgrāmatā 
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7. Pārrunājiet četras galvenās jomas, kas ir saistītas ar sevis pieņemšanu
(5-10 minūtes)   (Studenta rokasgrāmata, 9.lapaspuse)

Kad mēs runājam par sevis pieņemšanas jautājumu, mēs domājam ne tikai par savu 
fizisko izskatu. Studenta rokasgrāmatas 9.lapaspusē mēs esam uzskaitījuši 4 
pamatjomas, kuras mēs iekļaujam, runājot par „sevis pieņemšanu”. Vari izveidot 
plakātu, kurā uzskaitītas šīs 4 jomas, lai tu varētu viegli uz to atsaukties pārējā kursa 
laikā. Plakātā varētu vienkārši uzskaitīt 4 jomas bez visiem papildu aprakstiem. 

Ir četras galvenās jomas, kas attiecas uz sevis pieņemšanu. 

1. Mans fiziskais izskats.

2. Manas spējas (lietas, ko es varu izdarīt – tādas kā dziedāšana, klavieru vai
ģitāras spēlēšana, vai būt labam kādā noteiktā sporta veidā).

3. Mani vecāki. Vai es varu pateikt Dievam (un citiem): “Es esmu ļoti
pateicīgs par vecākiem, kurus man Dievs ir devis.”

4. Mana vide (kur es uzaugu) – iekšpilsēta, priekšpilsēta, zemnieku
saimniecība vai kas cits.

Citēts no Studenta rokasgrāmatas 9.lapaspuses 

Apspriežot katru no šīm četrām jomām, izskaidro atšķirību starp lietām, ko mēs 
varam un ko nevaram mainīt. Vispirms mēs vēlamies koncentrēties uz lietām, kuras 
nevar mainīt. Ņemsim pirmo - “mans fiziskais izskats”. Mēs varam mainīt savu izskatu 
attiecībā uz to, kā mēs ģērbjamies, kā sakārtojam matus, rotaslietas, ko valkājam.  
Un katrs no tiem var būt izpausme tam, kā mēs “pieņemam sevi”. 

Bet galvenais, ko mēs šeit vēlamies saprast, ir tas, ka Dievs mūs ir radījis tādus, kādi 
mēs esam. Dažiem no mums ir brūni mati vai sarkani mati, vai taisni mati, vai cirtaini 
mati, vai apaļa seja, gara vai īsa, lielas pēdas vai mazas pēdas. Paskatoties telpā, mums 
visiem ir atšķirīgs izskats, ja vien mums nav identiska dvīņa. 

Dievs katru no mums radījis ar atšķirīgu fizisko izskatu. Un, ja esmu iemācījies 
“pieņemt sevi”, esmu nonācis līdz vietai, kur saku: “Dievs lika man izskatīties 
citādākam nekā jebkuram citam, un man patīk tas, kā Dievs mani ir radījis.”  
Tas ir tas, ko nozīmē pieņemt sevi attiecībā uz savu fizisko izskatu. 

Taču steidzies norādīt, ka tas, „kā” mēs nonākam no tā, ka mums nepatīk tas,  
kā Dievs mūs ir radījis, līdz tam, ka sakām, ka man patīk tas, kā Dievs mani radīja, 
var būt nopietns process – process, kas daudziem no mums nav pabeigts. 

Šajā klases sesijas brīdī viss, ko mēs vēlamies, lai viņi saprastu, ir tas, ka, ja tu 
patiesi „pieņemsi sevi”, kā Dievs to vēlas, tad tu varēsi pieņemt to, kā Dievs tevi radījis 
šajās 4 galvenajās jomās. 

Pārrunājot katru no šīm 4 galvenajām jomām, esi piesardzīgs, lai neiegrimtu pārāk 
daudz detaļās. Pārrunājot jomu “manas spējas”, ir skaidri redzams, ka mēs varam attīstīt 
savas prasmes un spējas. Piemēram, tu vari apmeklēt klavieru nodarbības un iemācīties 
spēlēt izcili. Ja tu nepraktizētos, tu to nevarētu izdarīt. 
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Bet dažiem cilvēkiem Dievs ir devis talantus vai spējas. Daži cilvēki var 
noklausīties dziesmu un pēc tam apsēsties un “atskaņot to pēc dzirdes”. Daži cilvēki var 
uzgleznot skaistu gleznu, un tad daži no mums nav nekas vairāk kā “nūju figūriņu 
mākslinieki”. Mēs nekad nekļūsim par slaveniem māksliniekiem - mums vienkārši nav 
šo īpašo spēju. 

8. Parādi video par Nick Vujicic    (6-8 minūtes)

Vietnē Youtube ir pieejami vairāki Nika Vujičiča video, kas sniedz viņa liecību. 
Mēs iesakām to ar nosaukumu “No arms, no legs, no worries” (“Bez rokām, bez kājām, 
bez raizēm”). Šis video ir apmēram 4 minūtes garš. Nika pozitīvā attieksme var būt 
patiess iedvesmas avots taviem studentiem. 

Pat ja tu nevari atrast šo video savā valodā, to būtu labi parādīt pat angļu valodā,  
jo tikai redzēt šo vīrieti un viņa fiziskos ierobežojumus un viņa pozitīvo attieksmi pret 
dzīvi ir spēcīgs vēstījums. 

Pēc videoklipa parādīšanas dodiet laiku, lai pārrunātu Nika viedokli par sevi. 

 Vai Niks pieņems sevi?

 Kā viņš jūtās attiecībā pret Dievu par to, kāds viņš ir?

 Kādas dažas mācības tu vari pielietot savā dzīvē pēc šī video par Niku
noskatīšanās?

9. Pārrunājiet Punktu B “Kādēļ man vajadzētu pieņemt sevi?”
(10-15 minūtes)   (Studenta rokasgrāmata, 10.lapaspuse)

Pārrunājiet 6 iemeslus, kas uzskaitīti B punktā “Kādēļ man vajadzētu pieņemt 
sevi?” Plašāku informāciju par to skatiet Studenta rokasgrāmatas 10.lapaspusē. Lai viņi 
izlasa un apspriediet, kā šie panti ir saistīti ar četrām jomām, kuras mēs nevaram mainīt. 

Vari izveidot lielu diagrammu ar šiem 6 iemesliem un piekārt to savā klasē pie 
sienas, lai varētu atsaukties uz šiem iemesliem šī kursa pārējā laikā. 

B. Kādēļ man vajadzētu pieņemt sevi?

1. Dievs plānoja tieši kāds es izskatīšos
Kolosiešiem 1:16

2. Dievs mani radīja ļoti īpašam mērķim (darbam vai kalpošanai)
2.korintiešiem 12:9
Romiešiem 9:20-21
Efeziešiem 2:10

3. Dievs nav vēl beidzis mani veidot
Filipiešiem 1:6
Filipiešiem 2:13
Kolosiešiem 1:22
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4. Mans ārējais izskats ir tikai “rāmis” ap manu iekšējo
skaistumu (iekšējām rakstura īpašībām)
1.Pētera 3:3-4 2.korintiešiem 12:7-10
Jesajas 53:2 1.korintiešiem 13:4-8

5. Dievam vairāk rūp iekšējais skaistums, nevis ārējais izskats
1.Samuēla 16:7
1.Pētera 3:3-5

6. Dievs man palīdzēs, kad jutīšos nepilnvērtīgs
Salīdzinot sevi ar citiem, es jūtos nepilnvērtīgs (mazāk svarīgs, zemāks).
Galatiešiem 6:4
2.korintiešiem 10:12

Citēts no Studenta rokasgrāmatas, 10.lapaspuse 

Kad jūs pārrunājat 6.apakšpunktu, veltiet laiku, lai pārrunātu, kāpēc cilvēki jūtas 
nepilnvērtīgi. Saņem savu studentu viedokli par to, kāpēc cilvēki jūtas neapmierināti ar 
sevi un ar katru no četrām mūsu dzīves jomām, kuras mēs nevaram mainīt. Viens no 
galvenajiem secinājumiem, kas jāizdara šajā diskusijā, ir tas, ka cilvēki jūtas 
nepilnvērtīgi, kad viņi salīdzina sevi ar citiem (Galatiešiem 6:4, 2.korintiešiem 10:12). 

10. Personīgais pielietojums    (5-10 minūtes)

Koncentrē personīgo pielietojumu uz apņemšanos pieņemt Dieva iemeslus tam, 
kādēļ jāpieņem sevi.  

A. Lai katrs students novērtē sevi attiecībā uz to cik grūti viņiem ir pieņemt sevi tādā
veidā, kādā Dievs viņus radīja.

B. Pēc tam lai viņi atgriežas atpakaļ pie tabulas “Kādēļ man vajadzētu pieņemt sevi?”
Skatīt 10.lapaspusi Studenta rokasgrāmatā. Lai viņi izvēlas vismaz vienu no šiem
punktiem, kas viņiem ir visnoderīgākais, un apņemas pieņemt šo patiesību savā
dzīvē šodien.

C. Iedrošini viņus izvēlēties Rakstu vietu, kurā galvenā uzmanība pievērsta šai
patiesībai. Iedrošini viņus uzrakstīt šo pantu uz kartītes un glabāt to labi redzamā
vietā – savā Bībelē, pie ledusskapja vai blakus savai gultai, utt., kā arī izlasi to
vairākas reizes dienā un pārdomā to.

D. Lai tavi studenti uzraksta lūgšanu Dievam par izaicinājumiem, ar kuriem viņi
saskaras, cenšoties pieņemt sevi.
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11. Uzdevumi

A. Novērtē Studiju ceļveža 3.projektu “1.korintiešiem 13:7-8,” un 4.projektu
“Kārtīgi paskatos uz sevi.”

B. Stundas beigās iedod ieskaiti par Galatiešiem 6:4.

12. Stundas novērtējums

Lūdzu, uzraksti savas idejas, kā uzlabot šo stundu.
Kuras daļas vislabāk darbojās?
Kuras daļas studentiem bija grūtāk saprast?
Kas taviem studentiem bija visnoderīgākais?3 
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4.stunda
Kā es varu sevi pieņemt

1. Galvenā Bībeles patiesība

Man ar savu rīcību jāparāda, ka es pieņemu sevi tā, kā Dievs pieņem mani. 

2. Atslēgas pants: Galatiešiem 6:4 (tulkojums no New Life Bible)

Katram vajadzētu paskatīties uz sevi un redzēt, kā viņš dara savu darbu. Tad viņš 
var būt laimīgs par paveikto. Viņam nevajadzētu salīdzināt sevi ar savu tuvāko. 

3. Atsauce uz studenta materiāliem

Otrā nodaļa Studenta rokasgrāmatā iet kopā ar šo stundu. 
6.projekts “Dziedinot vecās atmiņas” Studiju ceļvedī var arī tikt lietots šajā stundā.

4. Iesildīšanās stundai aktivitāte (5-10 minūtes)

Sāc ar punktu A and B pārskatu. (Skatīt 9.-10.lapaspuse no Studenta 
rokasgrāmatas.) Lai viņi paskaidro atbildes uz šiem diviem jautājumiem: 

A. Ko nozīmē pieņemt sevi?

B. Kādēļ man vajadzētu pieņemt sevi?

Šis dos tev ideju par to, cik labi viņi saprata to, ko tu mācīji pēdējā klases sesijā.

5. Pārrunājiet Punktu C “Kā es varu pieņemt sevi?”
(10-20 minūtes)   (Studenta rokasgrāmata, 10.-11.lapaspuse)

Pārrunājiet soļus sadaļā “Kā es varu pieņemt sevi?” kā norādīts Studenta 
rokasgrāmatas 10.-11.lapaspusē. Vari izveidot plakātu ar šiem soļiem, lai tu vari 
atsaukties uz tiem visas šodienas klases sesijas laikā. 

Pārrunājot katru soli, sasaisti tos ar 4 dažādām mūsu dzīves jomām, par kurām mēs 
runājām pēdējā klases sesijā - mans fiziskais izskats, manas spējas, mani vecāki un 
mana vide. Runā par to, kā sevis pieņemšana patiesībā ir saistīta ar izvēlēm - es izvēlos 
pieņemt, ka Dievs zina, kas man ir vislabākais un ka Viņš nav pieļāvis nekādas kļūdas, 
veidojot mani tādu, kāds esmu. 

Pārrunājot šos punktus, tavi studenti var dalīties ar kādām savām domām, 
pamatojoties uz Studiju ceļveža 4.projektu “Kārtīgi paskatos uz sevi”. 
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Mēģini palīdzēt saviem studentiem saprast, ka šis jautājums par sevis pieņemšanu 
katram cilvēkam būs atšķirīgs process atkarībā no tā, kur viņi atrodas šodien. Dažiem 
var būt ļoti sabojāta pagātne, un šis jautājums var šķist milzīgs, neiespējams kalns.  
Citi, iespējams, viņi jau ir izgājuši caur lielākajai daļai lielo jautājumu saistībā ar šo 
tēmu. 

Pārrunājot katru no šiem 3 soļiem, iedrošini savus studentus atrast tās Rakstu vietas, 
kas attiecas uz šo soli un kas runā viņu pašu sirdī. Viens no galvenajiem veidiem,  
kā sevi pieņemt, ir redzēt sevi saskaņā ar Dieva patiesību – Rakstu vietām Bībelē.  
Kādi panti man palīdz? 

Tev ir jāļauj katram studentam zināt, ka tu viņus pieņem un mīli tādus, kādi viņi ir, 
nevis tāpēc, ka viņi atbilst noteiktai uzvedībai. 

Pavadiet lielāko daļu sava laika šeit pie 3.soļa sevis pieņemšanā - strādāju, lai 
attīstītu pozitīvas iekšējās īpašības. Šīs diskusijas pamatā izmanto 1.korintiešiem 13:4-8 
un citas atbilstošas Rakstu vietas. 

6. Pārrunājiet Punktu D “Kādēļ es nepieņemu sevi?”
(10-12 minūtes)   (Studenta rokasgrāmata, 11.lapaspuse)

Pārrunājiet lietas, kuru dēļ man ir grūti pieņemt sevi. Īpaši koncentrējies uz 
problēmu, kas saistīta ar sevis salīdzināšanu ar citiem. Taviem studentiem var būt citas 
idejas, kas nav minētas Studenta rokasgrāmatā. Kad studenti stāsta savus iemeslus,  
esi ļoti uzmanīgs, lai tas nekļūtu par sludināšanas laiku tiem, kuri cīnās ar šiem 
jautājumiem. 

7. Pārrunājiet Punktu E “Kādi ir ieguvumi sevis pieņemšanai?”
(5-10 minūtes)   (Studenta rokasgrāmata, 12.lapaspuse)

Pavadiet laiku, lai apspriestu ieguvumus un rezultātus, ko sniedz sevis pieņemšana. 
Pirms studenti nolasa Studenta rokasgrāmatā uzskaitītos punktus, lūdz viņu atbildes uz 
šo jautājumu. Viņiem var būt lieliskas idejas, kas nav iekļautas Studenta rokasgrāmatā. 

Uzsver, ka viens rezultāts būs pieņemt citus tādus, kādi viņi ir. Vēl viens veids,  
kā aplūkot šo problēmu, ir pārbaudīt realitāti - ja es vienmēr kritizēju citus, es parādu, 
ka es viņus nepieņemu tādus, kādus Dievs viņus ir radījis, un tas var būt arī signāls, ka 
es nepieņemu sevi. Kad es sevi nepieņemu, ir ļoti viegli sagraut citus. Tas var būt mans 
mēģinājums pazemot citus līdz manam līmenim. 

Bet, ja es pieņemu sevi tādu, kādu Dievs mani ir radījis, es varu priecāties par to, 
kā Dievs ir radījis citus, pat ja viņiem ir lielākas spējas nekā man. 
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8.  Personīgais pielietojums    (10-15 minūtes, vai atseviškā lūgšanu sesija)

A. Lieto Atslēgas pantu Galatians 6:4 par pamatu šodienas personīgajam
pielietojumam.

B. Studiju ceļveža 6.projekts “Dziedinot vecās atmiņas,” var tikt efektīvi izmantots
kā personīgā pielietojuma darbība šajā stundā. Šis projekts ir pārsvarā katra
studenta privāta lieta. Vari likt studentiem doties uz kapellu vai lūgšanu istabu,
lai veiktu šo darbību. Šī projekta galvenais mērķis ir novirzīt studentus pie Tā,
kurš visvairāk spēj palīdzēt viņiem remdēt pagātnes sāpes un aizvainojumus.

Paskaidro studentiem, ka mēs katrs privāti lūgsim par dažādajiem šajā projektā 
uzskaitītajiem jautājumiem. Īsi paskaidro, kā šī lūgšana ir jāizmanto. Šis nav nelokāms 
formāts. Lūgšanas paraugs vienkārši sniedz ideju par to, kā viņi var jēgpilni lūgt saistībā 
ar šiem jautājumiem. Velti laiku, lai sniegtu vienu vai divus piemērus, kā to izdarīt. 

Pasaki viņiem, lai izlaiž uzskaitītos jautājumus, kas neattiecas uz viņu pašu pagātni. 
Viņi var brīvi pievienot citus jautājumus, kas nav uzskaitīti šajā projektā. Viņi netiks 
vērtēti šajā projektā, tas ir tikai starp viņiem un Kungu. Īpaši tad, ja tavi studenti ir 
sievietes, vari lūgt viņām pievienot sarakstam “bērna zaudējumu”. Tā kā šodien tiek 
veikti daudzi aborti, iespējams, ka dažām no tavas klases var būt tāda pieredze viņu 
pagātnē. 

Šī projekta sākumā norādi, ka viņiem ir jāpasargā sevi no sevis žēlošanas.  
Šis projekts nav paredzēts, lai atgādinātu viņiem, cik slikta ir bijusi viņu pagātne.  
Šis projekts jāpabeidz ar godīgu skatījumu uz viņu dzīvi, bet arī ar skaidru cerības 
elementu. Dievs var palīdzēt viņiem atrisināt šīs sāpes, ja viņi ļaus Viņam palīdzēt. 

Acīmredzot šis projekts viens pats par sevi neatrisinās visas pagātnes problēmas. 
Mēs nevēlamies radīt iespaidu, ka viena vienkārša lūgšana vienmēr liks aiziet visām 
sāpēm. Tomēr, ja viņi šīs lietas uztic Dievam, Viņš viņiem palīdzēs. Mums ir jāpauž 
pārliecība, ka Dievs izmantos šo projektu, lai palīdzētu viņiem veidot jaunu attieksmi 
un jūtas pret dažām no šīm pagātnes sāpēm. 

Iedrošini studentus nākt un runāt ar tevi pēc stundas, ja viņi vēlas runāt sīkāk par 
dažiem šajā projektā izvirzītajiem jautājumiem. Vari ieplānot 30–45 minūtes,  
ko studenti velta šim projektam. 

9. Uzdevums

Stundas beigās novērtē Studiju ceļveža 5.projektu “Kā parādīt agape mīlestību”. 

10. Stundas novērtējums

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

4 
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5.stunda
Pārbaudes darbs

1. Iepazīstināšana

Iepazīstini ar nākošo kursu, kuru atklāsiet.

A. Izsniedz Studiju ceļvežus vai kādus no projektiem, kas jāpabeidz pirms nākošā
kursa, kuru mācīsi, pirmā klases perioda.

B. Lai studenti atver pēdējo lapaspusi savos jaunajos Studiju ceļvežas. Tur viņiem
vajadzētu atrast Klases uzdevumu saraksta kopiju. Iedod viņiem katras ieskaites,
projekta un pārbaudes darba datumu.

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

2. Iedod šī kursa pārbaudes darbu.

3. Ja tu to jau neesi izdarījis, atdod atpakaļ visas ieskaites un projektus,
kurus esi novērtējis.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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Pēdējais revidēšanas datums:  11-2022 

Vārds   Mīlēt un pieņemt sevi 
Datums   Pārbaudes darbs – 5.labojums 
Klase    Vērtējums 
 

Patiess-nepatiess jautājumi (2 punkts par katru) 

 
Instrukcija:  Liec ____X______ ja atbilde ir patiesa. 

  Liec ____O______ ja atbilde ir nepatiesa. 
 

1. Dievs mīl tikai tos cilvēkus, kuri ir kristieši. 

2.  Dievs nekad nedisciplinē (nesoda) kristiešus.  

3. Dieva likumi liek mīlēt tuvākos un savus ienaidniekus. 

4. Ja tu nepieņem sevi, vai nemīli sevi, tu nespēsi mīlēt citus ar to mīlestību,  
ko Dievs tev dod.   

5. Dievs plānoja kā katram cilvēkam jāizskatās. 

6. Dievs ir vissvarīgākā persona, kuru mīlēt. 

7. Cilvēkam ir jāpasakās Dievam par māti un tēvu, kāds viņam vai viņai ir. 

8. Divi lielākie likumi Bībelē runā par seksu. 

9. 1.korintiešiem 13:4 ir teikts, ka mīlestība nav svarīga. 

10. Ja tu pieņem sevi, tas nozīmē, ka tev patīk tas, kādu Dievs tevi radīja.   

11. Dievs grib, lai tu salīdzini sevi ar citiem, lai tu vari redzēt vai tu esi labāks  
nekā viņi. 

12. Dievs ienīst cilvēkus, kuri ienīst Viņu. 

13. Dievs saka, ka tas, kā cilvēks izskatās no ārpuses, ir svarīgāks par iekšējo 
skaistumu.  

14. Ja tu vēlies pieņemt sevi un iegūt pozitīvu paštēlu, tev ir jābūt pateicīgam par 
saviem vecākiem. 

15. Pieņemt sevi nozīmē, ka tu sev patīc. 

16. Dievs grib, lai tu pieņem lietas savā dzīvē, kuras tu nevari izmainīt. 

17. Kad cilvēks nepieņem sevi, viņš patiešām saka, ka viņam nepatīk tas,  
kādu Dievs viņu ir radījis.  

18. Svarīgāk ir, ka ir ticība, nevis mīlestības izrādīšana citam cilvēkam. 
 



2 Pārbaudes darbs 5.labojums 

Jautājumi ar atbilžu variantiem (2 punkti par katru) 
 
Instrukcija: Izvēlies pareizo atbildi un uzraksti atbildes burtu uz līnijas jautājuma 

priekšā. 

 

1. Kura no šīm trim ir vissvarīgākā lieta, ko darīt? 
A. Lai ir ticība. 
B. Paklausīt Dievam. 
C. Parādīt mīlestību.  

 

2. Bībele saka, ka mums nevajag mīlēt 
A. grēciniekus. 
B. naudu. 
C. tos, kuri ienīst kristiešus. 

 

3. Kuram no šiem cilvēkiem būs visgrūtāk pieņemt sevi? 
A. Kurš salīdzina sevi ar citiem. 
B. Kuram vecāki ir šķīrušies. 
C. Kurš ir uzaudzināts geto. 

 
 
Īso atbilžu jautājumi 

1. Uzraksti trīs rezultātus, kādi ir sevis pieņemšanai. (9 punkti, 3 punkti par katru) 

 1.    

     

     

 2.    

     

     

 3.    
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2. Kā tu vari sevi pieņemt? Uzraksti trīs soļus. (9 punkti, 3 punkti par katru) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     
 

3. Uzraksti 8 mīlestības pazīmes (vārdi, ar kuriem izskaidro mīlestību) no   
1.korintiešiem 13:4-8.  (16 punkti, 2 punkti par katru) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 7.    

 8.    
 

4. Zemāk uzraksti iegaumētās Rakstu vietas. (14 punkti) 

     

     

     

     

     

     

     

     



4 Pārbaudes darbs 5.labojums 

5. Lūkas 6:27-38 uzskaita lietas, ko mēs varam darīt, lai parādītu mīlestību.    
Uzraksti piecas lietas, kas minētas Lūkas 6:27-38.  (10 punkti, 2 punkti par katru) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

 4.    

     

 5.    
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Mīlēt un pieņemt sevi 
Pārbaudes darbs 5 
Pareizās atbildes   

1.lapaspuse 
 
Patiess-nepatiess jautājumi 
(2 punkti par katru) 
 
 1. 0 Nepatiess 

 2. 0 Nepatiess 

 3. X Patiess 

 4. X Patiess 
 

 5. X Patiess 

 6. X Patiess 

 7. X Patiess 

 8. 0 Nepatiess 

 9. 0 Nepatiess 

 10. X Patiess 

 11. 0 Nepatiess 
 

12. 0 Nepatiess 

13. 0 Nepatiess 
 

14. X Patiess 
 

15. X Patiess 

16. X Patiess 

17. X Patiess 
 

18. 0 Nepatiess 

 
2.lapaspuse 
 
Jautājumi ar atbilžu variantiem   
(2 punkti par katru) 
 
1. B 

 

 

2. B 

 

 

3. A 

 

 

Īso atbilžu jautājumi 
 
1. Iespējamās atbildes: 

Nepieciešamas tikai 3 atbildes. 
9 punkti (3 punkti par katru)  

 
 Man būs jauna brīvība mīlēt citus. 

 
 Es būšu laimīgs par to, kāds es 

izskatos. 
 

 Man būs vieglāk pieņemt citus 
cilvēkus. 

 
 Es spēšu Dievu mīlēt labāk. 

 

 
  



Mīlēt un pieņemt sevi 
Pārbaudes darbs 5 
Pareizās atbildes 

 
3.lapaspuse 
Īso atbilžu jautājumi 
2. 9 punkti (3 punkti par katru)   
 

1. Kārtīgi paskatos uz sevi (un redzu kā Dievs mani ir radījis). 
2. Pasakos Dievam, ka Viņš mani ir radījis tādu, kāds(-a) es esmu. 
3. Strādāju, lai attīstītu pozitīvas iekšējās īpašības. 

 
 
3. 16 punkti, 2 punkti par katru – Nepieciešamas tikai 8 atbildes. 

*Iespējamās atbildes, kas balstītas uz tulkojumu no the New Life Bible. (Studenti var 
lietot citus tulkojumus.) 

 
1. Mīlestība nepadodas. 
2. Mīlestība ir laipna. 
3. Mīlestība nav greizsirdīga. 
4. Mīlestība nepaaugstina sevi, uzskatot sevi par svarīgu. 
5. Mīlestībai nav lepnums. 
6. Mīlestība nedara nepareizas lietas. 
7. Mīlestība nekad nedomā par sevi. 
8. Mīlestība nedusmojas. 
9. Mīlestība neatceras ciešanas, kas rodas, ja kāds viņu sāpina. 
10. Mīlestība nepriecājas par grēku. 
11. Mīlestība priecājas par patiesību. 
12. Mīlestība ņem visu, kas nāk, nepadodoties. 
13. Mīlestība tic visām lietām. 
14. Mīlestība cer uz visām lietām. 
15. Mīlestība panes visas lietas. 
16. Mīlestība nekad nebiedzas. 

 
 
4. Iegaumējamās Rakstu vietas: 14 punkti (7 punkti par katru) 
 

1.Jāņa 4:7-8 
Galatiešiem 6:4 
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Pārbaudes darbs 5 
Pareizās atbildes 

 
4.lapaspuse 
 
5. Nepieciešamas tikai 5 atbildes. (10 punkti, katrs 2 punkti) 
  Tālāk uzskaitītās ieteicamās atbildes ir ņemtas no Lūkas 6:27-38 tulkojuma no the  

New International Version. Studentu atbildēm nav jābūt precīziem citātiem no Bībeles. 
Viņi var formulēt atbildes savos vārdos, tikai lai tu vari noteikt, uz kuru pantu attiecas 
viņu atbilde.  

 
1. 27.p. Mīli savus ienaidniekus. 
2. 27.p. Dari labu tiem, kuri tevi ienīst. 
3. 28.p. Svētī tos, kuri tevi nolād. 
4. 28.p. Lūdz par tiem, kuri slikti izturas pret tevi. 
5. 29.p. Ja kāds tev sit pa vienu vaigu, pagriez otru vaigu. 
6. 29.p. Atdod savu tuniku (svārkus) tam, kurš ņem tavu apmetni (mēteli). 
7. 30.p. Dod ikvienam, kas no tevis lūdz. 
8. 30.p. Nepieprasi, lai tavas lietas tiktu atdotas. 
9. 31.p. Izturies pret citiem tā, kā tu gribi, lai viņi izturas pret tevi (Zelta likums). 
10. 35.p. Dari labu saviem ienaidniekiem 
11. 35.p. Aizdod citiem, negaidot, ka kaut ko atdos. 
12. 36.p. Esi žēlsirdīgs pret citiem (tāpat kā tavs Debesu Tēvs ir žēlsirdīgs). 
13. 37.p. Netiesā citus. 
14. 37.p. Nenosodi citus. 
15. 38.p. Piedod citiem. 





Apsveicam! 

__________________________________________ 

ir pabeidzis teorētiskās prasības kursā 

Mīlēt un pieņemt sevi. 
Mēs novērtējam tavu nodošanos šīm mācībām un ceram,  ka tu 

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

Skolotājs__________________________________ 

Datums_______________________ 

Skolotājs__________________________________ 

Datums_______________________ 

Apsveicam! 

__________________________________________ 

ir pabeidzis teorētiskās prasības kursā 

Mīlēt un pieņemt sevi. 
Mēs novērtējam tavu nodošanos šīm mācībām un ceram,  ka tu 

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