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Kopā ar pusaudžu grupu studēt kādu Bībeles grāmatu pantu pa pantam ir patiess izaicinājums. 
Izmantojot šo materiālu, jūs varat pieņemt šo izaicinājumu. Tās ir desmit nodarbības Bībeles 
studijām par Jēkaba vēstuli. Kaut arī tās ir “gatavas lietošanai”, tomēr prasa sagatavošanās laiku, ko 
nevajadzētu novērtēt par zemu. Pirms strādājat ar pusaudžu grupu, nepieciešamas izstudēt vēstuli 
pašiem. Jēkaba 1:25 pamudina mūs skatīties Dieva Vārdā, palikt tajā un saskaņot savu rīcību ar to 
(būt Vārda darītājiem).

Mērķis: Šī materiāla mērķis ir palīdzēt jaunajam kristietim pieaugt ticībā. Katrā nodarbībā 
vajadzētu sasniegt trīs mērķus attiecībā uz zināšanām, emocijām un darbiem. Skolotāja uzdevums 
nav tikai sniegt doktrināras zināšanas. Paļaujoties uz Svētā Gara palīdzību, jūs centīsities 
pamudināt un iedrošināt jauniešus praktizēt Dieva Vārdu dzīvē. Materiālu var izmantot arī 
pusaudžiem, kuri nav vēl uzticējušies Tam Kungam. Tajā ir dota iespēja ar tiem dalīties evaņģēlijā. 
Viņu īpašās vajadzības ir ņemtas vērā papildmērķī. 

Jautājumi: Studējot tekstu, jautājumi palīdz pusaudžus orientēt. Varat izmantot triju veidu 
jautājumus: par saturu, par nozīmi un par pielietojumu. Šādā veidā pusaudži noskaidro, par ko 
runāts rakstu vietā, tad viņi pārdomā, ko tas nozīmē un, visbeidzot, pielieto to praksē. Soli pa solim 
tie atklāj, kā izprast Bībeles rakstu vietas būtību. Tas viņiem noderēs, arī pašiem individuāli lasot 
Bībeli.

Ievads un noslēgums: Rokasgrāmatā piedāvāti nodarbību ievadi pusaudžu uzmanības 
pievēršanai un noslēgumi, lai sagatavotu lasīt vēstuli. Nodarbību noslēgumā jaunieši tiek aicināti 
mācīto pielietot ikdienā. 

Ilustrācijas: Dažas materiālā izmantotās vārdiskās ilustrācijas ņemtas no pārdomu grāmatām 
“Our Daily Bread” (Dienišķā maize) (RBC Ministries, Grand Rapids, MI, USA). Kādas no tām var 
nebūt piemērotas jūsu grupai, tad jūs varat izvēlēties citas. Pusaudži parasti augstu novērtē to, ja 
skolotājs līdzdala savu personīgo pieredzi.

Metodes: Tiek piedāvātas dažādas metodes, lai mudinātu pusaudžus iesaistīties: lomu spēles, 
gadījumu studijas, foto, improvizētas vēstules, krustvārdu mīklas u.c. Ja šķiet, ka šīs metodes prasa 
pārāk daudz laika, varat nodarbību sadalīt divām reizēm.

Darba lapas: Darba lapas varat nokopēt un katras nodarbības sākumā izdalīt pusaudžiem. 
Neaizmirstiet sagādāt rakstāmos un paliktņus, uz kā rakstīt. Lai palīdzētu studēt rakstu vietu, 
darba lapā ir dota konkrētā Jēkaba vēstules daļa Bībeles 1965. gada izdevuma revidētā teksta 
variantā. Tomēr, lai uzmeklētu papildtekstus, pusaudžiem pašiem nepieciešamas Bībeles. 

CD: Krāsainas darba lapas ir Microsoft® Word formātā un Adobe® PDF. Tādējādi jūs varat mainīt 
to saturu un izdrukāt saviem jauniešiem pievilcīgu uzskati. Failus izmantot ir tiesības vienīgi šī 
materiāla īpašniekam. Tekstu vai uzskates izplatīšana jebkādā citā veidā ir nelikumīga. Ja nopirktais 
CD ir bojāts, lūdzu, rakstiet Bērnu kristīgās izglītības apvienībai, kas gādās, lai jūs saņemtu jaunu. 

16 gadi+: Lai arī šis materiāls domāts 11–15 gadus veciem pusaudžiem, tajā dotas norādes 
(padomi), kā to piemērot vecākiem jauniešiem. Šī materiāla izveidē izmantota Duglasa J. Moo 
grāmata “The Epistle of James” (Inter-Varsity Press, 1985). Tā ļoti labi var noderēt turpmākiem 
pētījumiem, lai labāk apmierinātu jūsu grupas vajadzības.

Ievads
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1 Pārbaudījumi
J ē k a b a  1: 2–12

Mērķi: Jaunie  ticīgie
sapratīs, ka pārbaudījumi ir nenovēršami un noderīgi viņu garīgajai  izaugsmei,

apzināsies, ka, sastopoties ar pārbaudījumiem, viņi var paļauties uz Dievu un 
kādā dienā saņems dzīvības vainagu,

lūgs Dievu palīdzēt pastāvēt grūtībās .

Neatpestītos var uzrunāt ar 12. pantā rakstīto, kur teikts, ka dzīvības vainags gaida 
tos, kas mīl Dievu.

Ievads: Pēc sacensībām
Pāvilam bija 14 gadi, kad viņš devās uz Parīzi, lai piedalītos futbola turnīrā. Viņam 
ļoti patika spēlēt komandā, bet vakarā viņš labprātāk palika viens savā istabā, jo 
draugi dzēra daudz alkohola. Pāvils drīz vien kļuva par apsmiekla objektu un tika 
pakļauts lielam biedru spiedienam, bet viņš palika nelokāms šajā pārbaudījumā. 
Vēlāk viņš saprata, ka šī pieredze ļoti palīdzējusi paļauties uz Dieva palīdzību 
jebkādos apstākļos.

Varbūt tas atgādina jūsu piedzīvoto. Šodien mēs runāsim par pārbaudījumiem 
kristieša dzīvē. Tie ir grūti, bet var lieti noderēt, kā tas bija Pāvila gadījumā. Jēkabs 
apskata šo jautājumu savas vēstules pirmajā daļā. [Iedodiet katram darba lapu.]

Bībeles lasījums: Jēkaba 1:2–6;12
2 Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās,
3 zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību.
4 Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi un jums nebūtu 

nekāda trūkuma.
5 Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem 

dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.
6 Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo, kas šaubās, līdzinās vēja 

dzītam un mētātam jūras vilnim.
12 Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, norūdījumu sasniedzis, tas 

saņems dzīvības vainagu, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl.

1. 2. pantā Jēkabs runā par “dažādām kārdināšanām”. Vai zināt, 
kādus pārbaudījumus tolaik piedzīvoja kristieši?
Viņus vajāja gan romieši, gan jūdi, kuri gribēja novērst kristietības izplatīšanos. 
Kristieši sastapās arī ar daudzam citām problēmām, kuras Jēkabs piemin savā 
vēstulē tālāk: slimības, finansiālas grūtības, attiecību problēmas…

2. Tekstā nav teikts, “ja jūs krītat”, bet gan “ka jūs krītat” visāda 
veida pārbaudījumos. Ko mēs no tā varam secināt?
Jēkabs mums parāda, ka pārbaudījumi ir neizbēgami. Kristietim nav jādomā, ka 
tiks no tiem pasargāts. Pārbaudījumi ir kristīgās dzīves daļa. Mūsu darba lapās ir 
šie divi pirmie apgalvojumi: pārbaudījumu ir daudz, un tie ir neizbēgami.

Pārbaudījumu 
realitāte
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16 gadi +
Ja mācāt sešpadsmitgadīgos un vecākus, varat apskatīt paralēlos tekstus:

 Psalmi 34:20 “Daudz ciešanu taisnajam…”

 2. Korintiešiem 4:8-9 “Mēs visur topam spaidīti…” 

 1. Pētera 4:12 “Mīļie, nebrīnieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk 
jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas  
neparasts.”

Metode: Attēls pārdomām
Aplūkojiet attēlu jūsu lapās un pasakiet, kādas grūtības tajā attēlotas. [Ļaujiet 
dažiem pusaudžiem izteikties. Pirmajā ainā redzams jaunietis, kurš piedzīvo grupas 
ar sliktu slavu spiedienu. Otrajā ainā viņam ir sarežģījumi attiecībās ar vecākiem 
vai skolotāju, iespējams, sliktu atzīmju dēļ.]

3.  Ko saskaņā ar 2. pantu mums vajadzētu darīt, sastopoties ar 
pārbaudījumiem?
Turiet to par lielu prieku! [Darba lapa.] Šo norādījumu ir grūti pieņemt. “Tas šķiet 
neiespējami, tas ir galīgi garām!” Mums jāsaprot, ko Jēkabs patiesībā māca.

 ■ Viņš nesaka, ka tev jāpriecājas par ciešanām. Grūtības ir nepatīkamas un pašas 
par sevi nav prieka iemesls.

 ■ Viņš arī nesaka, ka vajadzētu izturēties tā, it kā viss būtu kārtībā, ar mākslotu 
smaidu, kaut gan iekšēji tu ciet.

Jēkabs saka, ka par spīti bēdām un ciešanām tu vari atrast iemeslu priecāties. Tu 
vari būt patiesi laimīgs, atklājot pārbaudījuma nozīmi.

4.  Ko saskaņā ar 3. pantu pārbaudījumi dod?
Pārbaudījumi kristieša dzīvē rada pacietību [darba lapa], tas ir, izturību, spēju 
nepadoties. Tava paļāvība uz Dievu tiek grūtību satricināta, lai kļūtu vēl stabilāka. 
Tu pieķeries Dievam vēl ciešāk. [Varat atgādināt ievadā doto piemēru par Pāvilu.]

Ilustrācija: Datoru printeru pārbaude
Kolorādo kompānijas ražotie datoru printeri, pirms izlaisti no fabrikas, tika 
pakļauti pamatīgai pārbaudei. Vispirms tie tika sasaldēti, tad sakarsēti līdz 54 °C 
un beidzot 15 minūtes spēcīgi kratīti. Kādēļ tos šādā veidā pārbaudīja? Tādēļ, ka tos 
sūtīja uz ASV armiju lietošanai kaujas laukā ekstremālās situācijās.

Ir svarīgi, lai arī tu būtu sagatavots. Pateicoties pārbaudījumiem, tu kļūsti garīgi 
stiprāks, izturīgāks, vairāk spējīgs nepadoties un atkarīgāks no Tā Kunga. 

16 gadi +
Varat apskatīt divas rakstu vietas, kurās aplūkots tas pats process:

Romiešiem 5:3–4 un 1. Pētera 1:6–7

5. Kāds ir iznākums?  4. pants
Būt pilnīgam un bez trūkuma. Rezultāts ir briedums jeb pilnība (Bībeles tulkotāji 
nav pārliecināti, kurš ir pareizais vārds) [darba lapas]. Šeit ir garīgais briedums jeb 
pilnība. Grūtības kristieša dzīvē paveic dziļu darbu. Tās maz pa mazām tevi maina. 
Tu kļūsti arvien līdzīgāks Kungam Jēzum. Patiesībā pilnība būs sasniegta vienīgi 
tad, kad nonāksi Debesīs, bet Dievs pie tā strādā jau tagad, dienu no dienas.

Pareiza 
attieksme   

Pārbaudījumu 
nozīme

pārbaudījumos
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Metode: Personīgā liecība
[Varat dot personīgo liecību un parādīt, kā grūtības ir sekmējušas jūsu garīgo 
izaugsmi.]

6.  Ko tev, piedzīvojot pārbaudījumus, saskaņā ar 5.–7. pantu  
vajadzētu darīt?
Lūgt Dievam gudrību [darba lapa]. Gudrība ļaus tev paskatīties uz grūtībām no cita 
redzes leņķa, būt laimīgam un pateicīgam. Ja lūgsi ticībā, Dievs tev dos gudrību. 
Viņš ir labs un devīgs. Tu vairs neskatīsies uz pārbaudījumiem tā, kā to darīji agrāk. 

Ilustrācija: Ko teiktu pūķis?
Ja pūķis spētu runāt, iespējams, viņš teiktu: “Paskaties, cik augstu es spēju lidot par 
spīti auklai, kas mani tur. Bez tās es nozustu debesīs.” Kas patiesībā notiktu ar pūķi, 
ja tas vienkārši tiktu palaists vaļā? Dažas sekundes tas plivinātos, tad strauji kristu 
un beigtu savu lidojumu, ieķēries koku zaros. Ko tad viņš teiktu? “Redzi, tas, kas, 
manuprāt, vilka mani lejup, patiesībā noturēja mani augšā!” Esmu pārliecināts, ka 
tev reizēm arī šķiet, ka pārbaudījumi tevi velk lejup. Bet, ja Dievs tos atņemtu, tavas 
attiecības ar Viņu piedzīvotu to pašu brīvo kritienu kā pūķis. Tāpēc atceries, ka 
pārbaudījumi ir tādēļ, lai palīdzētu mums celties augstāk un augstāk, tuvāk Tam 
Kungam.

Šovakar atlicini laiku, lai padomātu par dažādām grūtībām, ar kurām sastopies. 
Runā par tām ar Dievu un saki Viņam, ka vēlies caur pārbaudījumiem pieaugt. 
Lūdz, lai vari būt priecīgs un pateicīgs.

[Piezīme skolotājam: mēs izlaižam 9.–11. pantu, kur Jēkabs apskata konkrētus 
pārbaudījumus. Lai gan vairums tulkotāju 12. pantā lieto vārdu “kārdināšanas”, mēs 
to tomēr iekļaujam šajā nodarbībā. Grieķu valodā, runājot par pārbaudījumiem un 
kārdināšanām, ir izmantoti vārdi ar vienu un to pašu sakni. 12. pantā daļēji sakrīt 
abas nozīmes. [Ņemot to vērā, šeit ir lielisks noslēgums tam, ko esam apskatījuši.]

7.  Ko tu saskaņā ar 12. pantu saņem, ja pastāvi pārbaudījumos?
Vainagu [darba lapa]. Tas ir vēl viens iemesls priekam grūtos laikos.

8.  Ko tas nozīmē?
Laikā, kad Jēkabs rakstīja savu vēstuli, vainagi bija daudz pierastāki nekā šodien:

 ■ Ķēniņi vai citas autoritātes nēsāja dārgmetāla kroņus, tā bija slavas zīme [darba 
lapa].

 ■ Svētkos galvā lika ziedu vainagus, tā paužot prieku [darba lapa].

 ■ Lauru vainagus pasniedza atlētiem uzvarētājiem pēc sporta spēlēm, un tie 
liecināja par uzvaru [darba lapa].

Jēkabs runā par dzīvības vainagu [darba lapa]. Debesīs kristieši pilnībā baudīs dzīvi 
ar Dievu. Viņi dzīvos Dieva slavā, piedzīvojot pilnīgu laimi un svinot Viņa uzvaru.

9.  Kam tas paredzēts?
Tiem, kas mīl Dievu [darba lapa]. Mīlēt Dievu nozīmē likt Viņu mūsu dzīvēs 
pirmajā vietā. Vai tu mīli Dievu? Vai dod Dievam pienācīgu vietu? Ja nē, tu nevari 
gūt labumu no tā, par ko nupat runājām. Tev grūtības vēl nav iespēja augt ticībā. 
Tev vēl nav dievišķās dzīvības. Gluži pretēji, tu esi miris savos grēkos. Nekavējies 
lūgt Dievam piedošanu par saviem grēkiem. Lūdz, lai Viņš tev pielīdzina Kristus 
darbu pie krusta. Ļauj Dievam pie tevis sākt Savu darbu un gatavojies dzīvei reiz 
Viņa godībā.  

Atalgojums  pēc  
pārbaudījumiem 
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Noslēgums
Vai vari pateikt, ko Jēkabs mums šodien ir mācījis? Visi kopā mēģināsim pabeigt 
trīs teikumus darba lapas beigās.

“Kad piedzīvoju grūtības, man jābūt laimīgam, jo tās palīdz augt Kristus līdzībā. Es 
varu lūgt Dievam gudrību un cerēt saņemt dzīvības vainagu, ko Dievs ir apsolījis 
visiem, kas Viņu mīl.” 

Papildinājums: Pārskats
Pusaudži var kļūt par reportieriem. Viņi var intervēt nobriedušus kristiešus, 
ierakstot interviju magnetofonā vai video.

 ■ Vai savā dzīvē esat piedzīvojis lielus pārbaudījumus un grūtības?

 ■ Vai varat mums par kādiem pastāstīt?

 ■ Kā jūs tikāt ar tiem galā?

 ■ Ko jūs ieteiktu mums, piedzīvojot līdzīgas situācijas?

 ■ Vai šīs grūtības palīdzēja jums pieaugt?

 ■ Kādās jomās un kādā veidā? 



Pārbaudījumi
J ē k a b a  1: 2–12

2 Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās,
3 zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību.
4 Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi un jums nebūtu nekāda trūkuma.
5 Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un 

nepārmezdams, un viņam taps dots.
6 Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo, kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras 

vilnim.
12 Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko 

Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl.

Pareizā attieksme 
pārbaudījumos
2. b pants
Mums

����������������������������������

����������������������������������

Pārbaudījumu realitāte
2. a pants
Pārbaudījumi ir

���������������������������������

un  ������������������������������



Pārbaudījumu nozīme

Tie rada  ���������������������������� (3. pants)   ����������������������  (4. pants)

Ko tev saskaņā ar 5.–7. pantu vajadzētu darīt, piedzīvojot pārbaudījumus?

����������������������������������������������������������

Ja pūķis spētu runāt, iespējams, viņš teiktu: “Paskaties, cik augstu 
es spēju lidot par spīti auklai, kas mani tur. Bez tās es nozustu 
debesīs.” Kas patiesībā notiktu ar pūķi, ja tas vienkārši tiktu 
palaists vaļā? Dažas sekundes tas plivinātos, tad strauji kristu 
un beigtu savu lidojumu, ieķēries koku zaros. Ko tad viņš 
teiktu? “Redzi, tas, kas, manuprāt, vilka mani lejup, patiesībā 
noturēja mani augšā!” Esmu pārliecināts, ka tev reizēm arī šķiet, ka 
pārbaudījumi tevi velk lejup. Bet, ja Dievs tos atņemtu, tavas attiecības ar 
Viņu piedzīvotu tādu pašu brīvo kritienu kā pūķim.

Atalgojums pēc pārbaudījumiem
Ja pastāvi pārbaudījumos, ko saskaņā ar 12. pantu tu saņemsi?

 ����������������������������������������������������

Ko tas nozīmē?  ����������������������������������������

 ����������������������������������������������������

Kam tas paredzēts? 12. pants �����������������������������

Vai  vari  pateikt, ko Jēkabs mums šodien ir mācījis? 

Kad piedzīvoju grūtības, man �����������������������������������������������������������

jo tās  ������������������������������������������������������������������������������

Es varu lūgt Dievam ������������������������������������������������������������������

un cerēt saņemt  ���������������������������������������������������������������������

ko Dievs ir apsolījis  ������������������������������������������������������������������
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2 Kārdināšanas
J ē k a b a  1:13–15

Mērķi: Jaunie ticīgie
sapratīs, kas ir kārdināšanas un kā tās darbojas,

apzināsies, ka, padodoties kārdināšanām, grēks radīs nopietnus traucējumus 
viņu attiecībās ar Dievu,

paļausies uz Dieva palīdzību pretoties kārdināšanām, kuras tie var piedzīvot 
nākamajā nedēļā .

Neatpestītos var mudināt uzticēties Dievam, mācoties par 15. pantā atklātajām 
grēka sekām.

Ievads: Ugunsgrēka signāls
Divas jaunietes zaudēja dzīvību ugunsgrēkā, kas izcēlās viņu dzīvoklī. Mājā bija 
dūmu dektektors darba kārtībā, kuram vajadzēja tās brīdināt par briesmām. 
Kādēļ tas nenostrādāja? Izmeklēšanā noskaidrojās, ka jaunietes iepriekšējā vakarā 
bija rīkojušas viesības. Baidīdamās, ka sveču dūmi varētu iedarbināt signālu, tās 
detektoru izslēdza.

Šis negadījums atgādina, ka mums jābūt modriem un jāieaicina savā dzīvē 
Dievs. Šodien apskatāmajā rakstu vietā Jēkabs runā par kārdināšanām. Tās ir 
kā ugunsgrēks, kas var sākties, kad to pilnīgi negaidāt. Jums nepārtraukti jābūt 
modriem. [Izdaliet darba lapas.]

Bībeles lasījums: Jēkaba 1:13–15
13 Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka: Dievs mani kārdina, – jo ļaunām 

kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats Viņš nevienu nekārdina.
14 Bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama.
15 Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē 

nāvi.

1.  Kas ir kārdināšana?
Kāds kārdināšanu ir definējis kā uzaicinājumu grēkot [darba lapa]. Tu piedzīvo 
kārdināšanu, kad tiec mudināts darīt ko sliktu. Iedomājies, ka mājupceļā no skolas 
tu atrod pazaudētu maku. Tajā ir īpašnieka adrese un arī nauda, un telekarte. Tev ir 
kārdinājums paturēt to sev. Dievs mums ir devis sirdsapziņu. Kad nāk kārdinājums, 
iekšējā balss mūs par to brīdina.

2.  Kādēļ kārdināšana pati par sevi nav slikta?
Tādēļ, ka kārdināšana nāk pirms grēka – mēs grēkojam vienīgi tad, ja padodamies 
kārdinājumam. Jēzus tika kārdināts, bet neizdarīja grēku. Atrast maku un to 
apskatīt nav slikti, bet, tiklīdz izlemju paturēt tā saturu, es domās grēkoju. Ja es to 
arī īstenoju, tad esmu izdarījis zādzību.

Metode:
Ir dotas trīs situācijas, kurās jaunieši piedzīvo kārdinājumu. Kad esi tās izlasījis, 
padomā par ceturto un ieraksti to darba lapā.

A. Vēstures eksāmenā Daniēlam atslēdzās atmiņa. Viņš vienkārši nespēja atcerēties 
dažus svarīgus datumus. Pieraksti bija somā, pieejamā vietā. Ja tikai viņš varētu 
tajos ieskatīties!

Kārdināšanu 
definīcija
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B. Ināra bija ciemos pie sava drauga Pētera. Abi kopā, ērti iekārtojušies uz dīvāna, 
skatījās DVD. Pētera vecāku tajā vakarā nebija mājās. Beidzās filma, kurā bija 
redzamas seksa ainas, un Ināra domāja, ka viņai patiktu glāsti.

C. Kārļa draugiem bija tieksme iedzert par daudz. Pēc futbola mača tie iedzēra alu. 
Kārlis zina, ka jāuzmanās, lai netiktu tajā ievilkts, jo viņa tēvs ir alkoholiķis. Draugi 
piedāvā Kārlim iztukšot glāzi. 

3.  Daži cilvēki vaino Dievu, ka Viņš tos ir ievedis šajās situācijās 
un kārdināšanās. Ko Jēkabs saka 13. pantā?
Dievs nevar tikt kārdināts uz ļaunu un pats nevienu nekārdina [darba lapa]. Tas 
būtu pretrunā Viņa dabai: Dievs ir svēts, šķirts no jebkāda ļaunuma. Viņš ir 
gaisma, Viņā nav nekādas tumsības. Tādēļ ir neiespējami, ka Dievam ļaunums būtu 
pievilcīgs jeb Viņš mudinātu citus darīt ko sliktu.

4. Bībelē runāts par “kārdinātāju”. Kas tas ir un ko saskaņā ar 
2. Tim. 2:26 viņš dara?
[Jēkabs neignorē sākotnējo kārdinātāju. Par to viņš runā 4. nodaļas 7. pantā, bet šeit 
viņš stingri norāda uz cilvēka atbildību.]

Velns izliek mums lamatas [darba lapa]. Timoteja paziņu lokā bija pretinieki, kuri 
atradās ienaidnieka gūstā, pakļauti viņa gribai. Šajā pantā Pāvils atgādina, ka 
Dievam ir spēks ikvienu atbrīvot no sātana tvēriena. Mēs varam un mums jālūdz 
Viņa palīdzība.

16 gadi +
Ar vecāku grupu varat apskatīt citas rakstu vietas:

2. Korintiešiem 11:3, 15.

Mateja 4:3 un 1. Tesaloniķiešiem izmantots vārds “kārdinātājs”.

5. Jēkabs apgalvo, ka uz mums gulstas galvenā atbildība. Kas 
mūsos rada kārdinājumu?
Mūsos mītošās ļaunās tieksmes [darba lapa]. Dziļi manā un jūsu sirdīs slēpjas 
neveselīgas iekāres (Mrk. 7:15,20–23). Mums nepieciešams sevi pārbaudīt. Ja 
tieku kārdināts nozagt maku, vai tas nav manas naudaskāres, mantkārības dēļ? 
Ja Daniēls tiek kārdināts eksāmenā špikot, vai tas nav tādēļ, ka sekmes viņam 
ir svarīgākas par godīgumu? Ja Ināra tiek kārdināta uz fiziskām attiecībām ar 
savu draugu, vai to neizraisa vēlme pēc nepareizas seksuālas pieredzes? Ja Kārlis 
tiek kārdināts dzert alkoholu, vai tas nav tādēļ, ka viņš vairāk domā par savu 
popularitāti nekā par veselību? Kārdinājums noteikti nāk no mūsu sliktajām 
vēlmēm. Cietoksnis ātri tiek ieņemts, jo iekšpusē ir nodevēji.

6. Kādu vārdu 14. pantā Jēkabs izmanto, lai aprakstītu, ko šīs 
sliktās vēlmes dara?
Tās mūs vilina un valdzina [darba lapa]. Oriģinālvalodā (grieķu) otrais vārds ņemts 
no zvejnieku leksikas.

Ilustrācija: Gardā slieka
Garšīgā slieka ātri var izvilināt zivi no slēptuves. Ēstgribas dēļ zivs, iespējams, 
nepamana āķi vai zvejnieka ēnu uz ūdens virsmas. Kārdinājums ir neatvairāms, un 
sekas šai zivij būs acumirklī, un tās būs fatālas. Jēkabs izmanto šo ainu, lai parādītu 
ar kādu spēku mēs varam tikt vilkti uz ļaunu. Ja nepretojamies šim varenajam 
vilinājumam, mēs riskējam tikt noķerti.

Apkoposim: kārdināšana ir uzaicinājums jeb kūdīšana uz grēku. Tas nenāk no 
Dieva. To veicina sātans, bet grēkā mūs ieved pašu sliktās vēlmes.

Kārdināšanu 
avots
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7. Kāds saskaņā ar 15. pantu būs iznākums, ja cilvēks ļauj savā 
dzīvē ienākt grēkam?
Nāve, kas nozīmē atšķirtību no Dieva [darba lapa]. (Paralēlie teksti: Ech. 18:4; 
Rom. 6:23.) Šis ir skaidrs brīdinājums, vispirms tiem, kuri dzīvo bez Dieva. 
Atceries, ka Dievs ir svēts un Viņš nevar paciest grēku. Ikreiz, kad cilvēks saka “jā” 
kārdinājumam, viņš saka “nē” Dievam. Viņš arvien vairāk un vairāk attālinās no 
Dieva un sper vēl vienu soli pretim nāvei. Cilvēkam nav pašam savu iekšējo resursu, 
lai pretotos kārdināšanai un grēkam. Viņam jāatdod sevi Dievam. Dievs Savā 
mīlestībā sūtīja Savu Dēlu. Kaut arī Jēzus tika kārdināts visās lietās, Viņš nekad 
negrēkoja. Viņš pie krusta samaksāja par visiem mūsu pārkāpumiem un uzcēlās 
no mirušajiem. Katrs, kurš uzticas Dievam un atdod savu dzīvi Viņam, saņem 
piedošanu. Un vēl bez tam Dievs dod spēku un brīvību dzīvot Viņam. Vai esi lūdzis, 
lai Dievs to dod tev?

8. Neskatoties uz cīņu pret kārdināšanām un grēku, kristietis 
tomēr reizēm krīt. Kā tas ietekmē viņa attiecības ar Dievu?
Ja padodies, tava nepaklausība būs šķērslis starp tevi un tavu Debesu Tēvu. Tas 
ietekmēs tavu Bībeles lasīšanu un lūgšanu. Varbūt tu jau esi piedzīvojis šo bēdīgo 
stāvokli. Varbūt esi arī ievērojis, ka viens grēks ved nākamajā. Nepaklausība var 
kļūt par ieradumu, un sekas ir postošas. Mēs zaudējam savu prieku. Nāk nemiers un 
vainas apziņa [darba lapa].

Ilustrācija: Apmākušās debesis
Ziemā mēs pa īstam novērtējam sauli. Tā silda un dabā ienes īpašu skaistumu, bet 
vajag nākt tikai vienam mākonim, lai saule tiktu aizsegta. Ja mūsu “debesis” (mūsu 
dzīvi) apēno grēka mākoņi, mēs zaudējam kontaktu ar Dievu.

9. Kā mūsu attiecības ar Dievu var tikt atjaunotas? 1. Jāņa 1:9
Ja esi padevies kārdinājumam, esi godīgs un atzīsties Dievam savā grēkā. Viņš 
ir apsolījis, ka tad tev tiks piedots un tavas attiecības ar Dievu tiks atjaunotas. 
Turpmāk tev nepieciešams paļauties uz Dievu, zinot, ka pats saviem spēkiem nevari 
tikt galā ar kārdināšanām.

Metode: Diskusiju grupas
[Sadaliet pusaudžus grupās pa diviem vai trim. Viņi studēs par vairākām personām 
Bībelē, kurām bija jāsastopas ar kārdināšanām. Daži pastāvēja, daži krita. Jaunieši 
no tā izsecinās praktiskas atziņas.]

Rakstu vieta Persona Praktisks padoms, kā pretoties 
kārdināšanām

1 . Mozus 13:10-13 Lats Uzmanīgi izvēlies savus paziņas

1 . Mozus 39:11-12 Jāzeps Bēdz no spēcīgām kārdināšanām

2 . Samuēla 11:1-4 Dāvids Nododies veselīgām aktivitātēm

Mateja 4:1-11 Jēzus Iesakņojies Dieva Vārdā

10. 1. Korintiešiem 10:13 atrodam divus apgalvojumus par Dievu, 
kas ir ļoti iedrošinoši, kad tev nākas sastapties ar kārdināšanām. 
Atzīmē tos.
1. Dievs neļaus mūs pārbaudīt pāri mūsu spējām.

2. Viņš dos iespēju izglābties no kārdināšanām.

Sastopoties ar kārdinājumu, atceries, ka Dievs kontrolē tā stiprumu un ir 
sagatavojis iespēju izglābties. Pieliec pūles, lai uzticētos Viņam. Tādā veidā tu spēsi 
izvairīties no lamatām.

Kārdināšanas 
sekas

Palīdzība 
kārdināšanās
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Noslēgums
Apkoposim, ko esam mācījušies:

1. Definīcija –  kārdināšana ir uzaicinājums grēkot.

2. Avots –  sliktās tieksmes, kas mūs saista un vilina.

3. Iznākums –  mēs tiekam vilkti uz grēku un nāvi.

4. Iedrošinājums – Dievs kontrolē kārdināšanu stiprumu un ir sagatavojis 
glābšanās ceļu.

Esi modrs nākamajās dienās un paļaujies uz savu Dievu!

Pielikums: Lomu spēle
Pusaudžiem ir īpaši grūti pretoties, kad kārdinājums nāk no draugiem. Varat 
viņiem dot iespēju trenēties ar lomu spēles palīdzību. Varat izmantot šādu scenāriju.

“Četri jaunieši atrod nozaudētu maku. Trim no viņiem nav nekādu problēmu sadalīt 
tā saturu. Ceturtais ir kristietis.” Var rasties vajadzība izspēlēt šo scenāriju vairākas 
reizes, pirms jaunais ticīgais rīkojas pienācīgi.

Kā palīdzēt draugam
Varat palūkoties uz kārdināšanu problēmu no citas puses, jautājot grupai, kā viņi 
varētu palīdzēt citiem nepadoties kārdinājumiem. Jaunieši var iztēloties, ka tiem ir 
draugs, kurš, padodamies spiedienam, sācis smēķēt zālīti un kuram tagad ir grūti 
pretoties vēlmei to turpināt. Lūdziet, lai viņi dod kādus praktiskus ieteikumus.

 ■ Esi paraugs, atsakoties pieskarties narkotikām.

 ■ Brīdini draugu, kādu postu nes narkotikas.

 ■ Uzaicini viņu uz pusaudžu nodarbībām.



J ē k a b a  1:13–15
13 Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka: Dievs 

mani kārdina, – jo ļaunām kārdināšanām 
Dievs nav pieejams, un pats Viņš 
nevienu nekārdina.

14 Bet katru kārdina viņa paša kārība, 
to vilinādama un valdzinādama.

15 Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, 
dzemdē grēku, bet grēks padarīts 
dzemdē nāvi.

Kārdināšanas

Kārdināšanu definīcija
����������������������������������������������������������������������������������

A. Vēstures eksāmenā Daniēlam 
atslēdzās atmiņa. Viņš vienkārši 
nespēja atcerēties dažus svarīgus 
datumus. Pieraksti bija somā, 
pieejamā vietā. Ja tikai viņš 
varētu tajos ieskatīties!

B. Ināra bija ciemos pie sava 
drauga Pētera. Abi kopā, ērti 
iekārtojušies uz dīvāna, skatījās 
DVD. Pētera vecāku tajā vakarā 
nebija mājās. Beidzās filma, kurā 
bija redzamas seksa ainas, un 
Ināra domāja, ka viņai patiktu 
glāsti.

C. Kārļa draugiem bija tieksme 
iedzert par daudz alkohola. Pēc 
futbola mača tie iztukšoja alu. 
Kārlis zina, ka jāuzmanās, lai 
netiktu tajā ievilkts, jo viņa tēvs ir 
alkoholiķis. Draugi viņam piedāvā 
iedzert glāzi. Kārlis vēlas saglabāt 
savu reputāciju.

Vai vari iedomāties kādas citas situācijas, kurās izpaužas spēcīgs kārdinājums?

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

Kārdināšanu avots
Daži cilvēki vaino Dievu, ka Viņš ir tos ievedis šajās situācijās un kārdināšanās. Ko Jēkabs saka 
13. pantā?

Dievs nevar ��������������������������������������������������������������������������

Bībelē runāts par “kārdinātāju”. Kas tas ir un ko viņš dara?

2. Timoteja 2:26 : ����������������������������������������������������������������������



Jēkabs uzsver, ka mēs esam galvenie atbildīgie 
par kārdināšanām. Kas mūsos izraisa 
kārdinājumu?

�������������������������������������

Kādus vārdus 14. pantā Jēkabs izmanto, lai 
aprakstītu, ko šīs sliktās vēlmes dara?

������������������+  �����������������

Kārdināšanas sekas
Kāds saskaņā ar 15. pantu būs iznākums, ja cilvēks ļauj savā dzīvē ienākt grēkam?

�����������������������������������������������������������������������������������

Neskatoties uz cīņu pret kārdināšanām un grēku, kristietis tomēr reizēm krīt. Kā tas ietekmē viņa 
attiecības ar Dievu?

�����������������������������������������������������������������������������������

Kā mūsu attiecības ar Dievu var tikt atjaunotas? 1. Jāņa 1:9.

�����������������������������������������������������������������������������������

Rakstu vieta Persona Praktisks  padoms , kā pretoties kārdināšanām

1 . Mozus 13:10-13 

1 . Mozus 39:11-12

2 . Samuēla 11:1-4

Mateja 4:1-11

Palīdzība kārdināšanās
1. Korintiešiem 10:13 atrodam divus apgalvojumus par Dievu, kas ir ļoti iedrošinoši, kad tev nākas 
sastapties ar kārdināšanām. Atzīmē tos.

Dievs neļaus mūs ����������������������������������������������������

Viņš dos iespēju  ������������������������������������������
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J ē k a b a  1: 22–25
Mērķi: Jaunie ticīgie

sapratīs, ka Dieva Vārds līdzinās spogulim, kas atklāj viņu garīgo stāvokli,

apzināsies, ka nepietiek tikai klausīties vai lasīt Dieva Vārdu, to nepieciešams 
praktizēt,

katrā nedēļas dienā mācīsies kādus Bībeles pantus un sekos Dieva 
norādījumiem .

Neatpestītie ieraudzīs savu garīgo stāvokli; tie lūgs To Kungu viņus izglābt un 
pārveidot viņu dzīvi.

Ievads: Sveiks, tas esmu es!
Iedomājies, ka tu pārlapo žurnālu un piedzīvo pārsteigumu – tu nonāc pie raksta par 
sevi. Vesela lappuse ir veltīta tavai dzīvei. Tur ir pat tavs foto kopā ar draugiem. No šī 
brīža žurnāls kļūst ļoti svarīgs. Tu kāri lasi, jo tajā runāts par tevi.

Bībelē arī runāts par tevi. Protams, tu tajā neatradīsi savu vārdu vai pat fotogrāfiju. 
Taču, lasot Bībeli vai dzirdot mācību no tās draudzē, tu atklāsi daudz svarīga par sevi. 
Tad tu iegūsti “Sveiks, tas esmu es!” pieredzi. Kad atklāj Bībeles personīgo raksturu, 
tu sāc kāri tvert tās lapas un ļauj tai tevi pārveidot. [Izdaliet darba lapas.]

Bībeles lasījums: Jēkaba 1:22–25
22 Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami.
23 Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un ne darītājs, tas līdzinās vīram, kas savu 

miesīgo seju aplūko spogulī.
24 Jo viņš sevi aplūko un aiziet, un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija.
25 Bet, kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams 

aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā.

[Piezīme skolotājam: ir grūti sākt nodarbību ar 22. pantu. Labāk sākt, izskaidrojot, 
kas ir “Vārds” un kādēļ Jēkabs to salīdzina ar spoguli. Tad pievērsieties tam, kādēļ 
tik svarīgi to īstenot praksē.]

1. Šajā rakstu vietā vairākas reizes ir pieminēts “vārds”. Uz ko tas 
attiecas?
Ar to, neapšaubāmi, ir domāts Dieva Vārds, bet ne tikai tā rakstītajā formā. Mēs 
Vārdu varam lasīt un arī klausīties, kad no tā tiek mācīts mūsu grupā vai draudzē. 
Šķiet, ka Jēkabam prātā divas lietas: 22. pantā domāts runātais Vārds, turpretim 
23. pants attiecas uz rakstīto Vārdu. [Norādiet darba lapās.]

2. Kādēļ Jēkabs Vārdu salīdzina ar spoguli?
Kad lasām vai dzirdam Dieva Vārdu, mēs atklājam svarīgas lietas par sevi [darba 
lapa]. Tāpat kā spogulis parāda mūsu attēlu, Bībele nostāda mūs aci pret aci ar to, 
kādi patiesībā esam. Tā atklāj mūsu stāvokli Dieva priekšā.

Kad neticīgais lasa Bībeli un saprot, ka tajā runāts par viņu, tam būtu jāizraisa viņā 
trauksme. Viņš atklāj, ka grēks ir ietekmējis ikvienu tā būtnes daļu. Ir tā, it kā viņš 
būtu grēka izkropļots. Viņš var lūgt, lai Dievs tā dzīvei piemēro Kristus paveikto 
darbu pie krusta un pārveido viņu par jaunu cilvēku (par to runā 18. pants). Vai esi 
lūdzis Dievu šajā jautājumā?

Vārds – 
spogulis

3 Dieva Vārds 
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Ja esi kristietis, tev jāturpina raudzīties šajā spogulī. Tu ieraudzīsi, kas tavā dzīvē ir 
Dievam patīkams, bet atklāsi arī lietas, kurās tev jālabojas. Dievs izmanto Vārdu, 
lai atdarītu tavas acis un pakāpeniski tevi mainītu. Dievs raugās, lai tu pieaugtu un 
arvien vairāk pakļautos Viņa gribai.

16 gadi +
Ar vecāku grupu varat studēt 1. Pētera 1:23-2:3.

 ■ Mēs esam dzimuši jaunai dzīvei no dzīvā Vārda – Labās Vēsts.

 ■ Lai pieaugtu, mums jākāro pēc tīrā Vārda piena.

3. Kas tev saskaņā ar 22. pantu jādara, kad esi dzirdējis Vārdu?
Jāiedzīvina tas darbos [darba lapa]. Ja mācītāja teiktais vai mūsu kopīgās studijas 
ir palīdzējušas labāk saprast, ko Dievs no tevis gaida, tad rīkojies saskaņā ar 
to. Ja Vārds ir norādījis uz problēmu tavā dzīvē, tev nepieciešams to atrisināt. Ir 
būtiski pielietot Vārdu praksē. To ignorēt, Jēkaba vārdiem runājot, nozīmētu sevi 
maldināt. Nevajag iedomāties, ka varam dzīvot kopā ar Dievu, nepaklausot Viņa 
norādījumiem.

4. Jēkabs pretnostata divu cilvēku attieksmi pret Vārdu. Kā 
saskaņā ar 23. un 24. pantu rīkojas pirmais cilvēks? (Atzīmē 
izmantotos vārdus!)
Aplūko sevi – aiziet – aizmirst [darba lapa].

Ilustrācija
Iedomājies, ka ir rīts un tu ar grūtībām izvelies no gultas, ātri iekod brokastis, tad 
uz dažām sekundēm ieskaties spogulī. Tu esi šokēts par to, ko tur ieraugi: mati 
sajukuši, acis aizpampušas, karstās šokolādes “ūsas”, krekls notraipīts… Bet tu 
steidzies uz skolu un aizmirsti, ko redzēji! Vai tev nav līdzīga attieksme, kad, lasot 
Bībeli, tā norāda, ka kaut kas tavā dzīvē nav kārtībā? Tu ātri vien par to aizmirsti. 
Tāpat notiek, kad, tikko pārnākuši no baznīcas, ignorējam tur no Dieva saņemto 
mācību.

5. Kādas būs sekas, ja tu tā izturies pret Vārdu?
Gluži tāpat kā šī jaunā cilvēka ārējais izskats tlīdzinās galīgai postažai, tikpat 
nožēlojams ir tavs garīgais stāvoklis [darba lapa]. Nevērīga izturēšanās pret Vārdu 
līdzinās durvju aizvēršanai Dievam, neļaujot viņam darboties mūsu dzīvēs. Dieva 
plānā ir, lai tu kļūtu svēts, kā Viņš ir svēts. Ja tu ignorē Bībeles mācību, tad šīs 
izmaiņas un izaugsme nenotiks. Tavas attiecības ar Dievu pasliktināsies un tāpat 
arī tava uzvedība.

6. Tad Jēkabs apraksta otru cilvēku (25. pantā). Ko viņš dara? 
(Atzīmē izmantotos vārdus.)

 ■ Viņš ieskatās (detalizēti pārbauda), ko Vārds jeb likums māca.
 ■ Viņš paliek tajā (uzticīgi turas pie tā).
 ■ Viņš dara to, ko Dieva Vārds saka [darba lapa].

16 gadi +
Ar vecāku grupu varat pārdomāt 2. Ķēn. 22 un 23. Josijas laikā Dieva Templī tika 
atrasta Bauslības grāmata. Kad Josija dzirdēja Vārdu, viņš rīkojās atdarināšanas 
cienīgā veidā:

 ■ Viņš saplēsa savas drēbes, tā parādot grēku nožēlu  – 22:11.
 ■ Viņš apzinājās Dieva dusmas un centās uzzināt, ko Viņš saka  – 22:13.
 ■ Josija no sirds bija satriekts, viņš pazemojās un raudāja – 22:19.
 ■ Viņš pats apņēmās paklausīt Dieva baušļiem ar visu savu būtību – 23:3.
 ■ Viņš nekavējoties tos praktizēja dzīvē – 23:4.

Cilvēks, kurš ir 
nevērīgs pret 
Dieva Vārdu

Cilvēks, 
kurš Vārdu  

praktizē
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Metode: Darba grupas
Tagad mēģināsim sekot Jēkaba norādījumiem. [Sadaliet pusaudžus grupās pa 
četriem vai pieciem. Lai viņi izpēta Ps. 1:1-3 un aizpilda tabulu. Pirmais jautājums 
tos mudinās caurskatīt rakstu vietu, lai atrastu, kas tajā teikts par viņiem, otrais 
palīdzēs saprast, kā šo mācību pielietot praksē. Apmēram pēc desmit minūtēm 
sasauciet visu grupu atkal kopā un aiciniet dažus dalīties ar savām atbildēm.]

Psalms 1:1–3 Kas šajā rakstu vietā 
mācīts par tevi? 
Apkopo un izsaki to 
saviem vārdiem!  

Kas man jādara 
turpmākajās dienās? 

Svētīgs tas cilvēks, kas 
neseko bezdievīgo 
padomam, nedz staigā 
grēcinieku ceļus, nedz 
arī sēž paļātāju pulkā, 
bet kam prāts saistās pie 
Tā Kunga baušļiem un 
kas dienām un naktīm 
domā par Viņa bauslību . 
Tāds ir līdzīgs kokam, 
kas stādīts pie ūdens 
upēm, kas savus augļus 
nes pareizā laikā un kam 
lapas nesavīst .

Lai būtu laimīgs, man 
jāizvairās no sliktas 
sabiedrības . Man arī 
jālasa Bībele un dienas 
laikā tā jāpārdomā . To 
darot, manā dzīvē būs 
daudz augļu .

• Jābūt uzmanīgam, kādā 
veidā mani ietekmē 
draugi. Ja nepieciešams, 
jāmeklē jauni draugi .

• Katru dienu jāveltī laiks 
Bībeles lasīšanai .

• Dienas laikā jāpārdomā 
lasītais un jālūdz, lai 
Dievs palīdz to īstenot 
dzīvē .

7. Vai nākamajās dienās tava prioritāte būs Dieva Vārda 
pārdomāšana?
Iespējams, ka tava dzīve ir ļoti aizņemta: skola, mājas darbi, televīzija, sports, 
telefonsarunas ar draugiem, ēšana, gulēšana u.c. Reizēm mums jāpārvērtē savas 
prioritātes.

Ilustrācija: Priekšmetu stunda
[Sagādājiet burkas, daudz oļu un akmeni.] Pieņemsim, ka burka simbolizē tavu 
dzīvi. Tā sastāv no daudzām nodarbēm. [Ieberiet visus oļus burkā, lai tā ir gandrīz 
pilna.] Šķiet, grūti atrast laiku, ko veltīt Vārda studēšanai. [Akmens, šķiet, neieiet 
burkā.] [Iztukšojiet burku, vispirms ielieciet akmeni, tad pārējos oļus. Nu viss ir 
savā vietā.] Ja tu dienu sāc ar Vārda lasīšanu, viss pārējais nostāsies savās vietās. 
Reizēm tev būs jāizdara izvēle un jāsamazina aktivitātes. Nepazaudē skatu uz 
savām prioritātēm. [Tev būs jāveic kādi mēģinājumi, lai noteiktu pareizo oļu 
daudzumu.]

Es iesaku nedēļas laikā izlasīt Vēstules kolosiešiem 3. un 4. nodaļu. Izveido tur 
atrasto patiesību un norādījumu sarakstu un tad rīkojies, paklausot Dieva Vārdam.

8. Ja pieliksi pūles, lai rīkotos, kā Dieva Vārds māca, kas saskaņā 
ar 1. psalmu un Jēkaba 1:25 būs redzams tavā dzīvē?
Uzplaukums (garīgā nozīmē), augļi, svētības, prieks [darba lapa]. Kad tu ļauj 
Dieva Vārdam maz pa mazām mainīt tavu dzīvi, Dievs sūta vēju tavās burās un 
dod tev sekmes. Dievs tev dod arī daudz prieka kalpot Viņam. Sk. arī Lūk. 11:28; 
2. Tim. 2:21. 

Noslēgums 
Šis ir laiks mums atvērt acis un saprast, ka Bībelē runāts par mani un tevi. Vai 
atvēlēsi laiku, lai pārbaudītu sevi spoguļa priekšā? Vai esi apņēmības pilns nedēļas 
gaitā skatīties Vārdā? Jeb vai gribi sēdēt baznīcā vai grupas nodarbībās ar savādāku 
attieksmi? Neaizmirsti, ka ar Vārda dzirdēšanu vai lasīšanu vien nepietiek. Tev 
lasītais un dzirdētais Vārds arī jāīsteno dzīvē. Lūdz, lai Tas Kungs tev palīdz to 
darīt. 

Ieguvumi
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Papildinājums: Lūgšanu laiks
119. psalms var būt vadonis lūgšanā. Ja izrakstīsiet dažus pantus no tā uz kartītēm, 
katrs pusaudzis, kurš grib lūgt skaļi, varēs vienu izvēlēties un lietot kā ierosmi 
lūgšanai.

16. pants: Par Taviem likumiem man ir prieks, es neaizmirsīšu Tavu Vārdu.
24. pants: Tavas liecības ir mans prieks un manas padoma devējas.
34. pants: Apgaismo mani, ka es sargu Tavus baušļus un tos pildu no visas sirds!



J ē k a b a  1: 22–25
22 Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami.
23 Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un ne darītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī.
24 Jo viņš sevi aplūko, un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija.
25 Bet, kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba 

darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā.

Dieva Vārds

Vārds – spogulis
Šajā rakstu vietā vairākas reizes ir lietot termins “vārds”. Uz ko tas attiecas?
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Kādēļ Jēkabs Vārdu salīdzina ar spoguli?
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Kas tev saskaņā ar 22. pantu jādara, kad esi dzirdējis Vārdu?
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Cilvēks, kurš izturas 
nevērīgi pret Vārdu
Jēkabs pretnostata divu cilvēku attieksmi pret 
Vārdu. Kā saskaņā ar 23. un 24. pantu rīkojas 
pirmais cilvēks? (Atzīmē izmantotos vārdus!)
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Kādas būs sekas, ja tu tā izturies pret Vārdu?
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Cilvēks, kurš Vārdu praktizē 
25. pantā Jēkabs apraksta otru cilvēku. Ko viņš 
dara? (Atkal atzīmē izmantotos vārdus.)
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Psalms 1:1–3 Kas šajā rakstu vietā mācīts 
par tevi? Apkopo un izsaki to 
saviem vārdiem!

Kas man jādara 
turpmākajās dienās? 

Svētīgs tas cilvēks, kas neseko 
bezdievīgo padomam, nedz 
staigā grēcinieku ceļus, nedz arī 
sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts 
saistās pie Tā Kunga baušļiem 
un kas dienām un naktīm 
domā par Viņa bauslību . Tāds 
ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie 
ūdens upēm, kas savus augļus 
nes pareizā laikā un kam lapas 
nesavīst .

Ieguvumi 
Ja pieliksi pūles, lai rīkotos, kā Dieva Vārds māca, kas saskaņā ar 1. psalmu un Jēkaba 1:25 būs redzams 
tavā dzīvē?
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J ē k a b a  2 :1–12
Mērķis: Jaunie ticīgie

sapratīs, kas ir favorītisms,

apzināsies, ka šāda attieksme pilnīgi atšķiras no Dieva attieksmes un ka Viņš to 
nosoda,

turpmākajās dienās centīsies pieņemt un mīlēt visus savus draugus, pat tos, 
kuri ir gaužām atšķirīgi .

Neatpestītie atklās, ka Dievam nav mīluļu un ka Viņš piedāvā pestīšanu ikvienam, 
kas Tam uzticas.

Ievads: Šokolāde
[Sāciet nodarbību ar acīm redzamu favorītisma piemēru: izdaliet šokolādi, bet tikai 
atsevišķiem cilvēkiem no grupas. “Vienu šim, jo viņš mani uzjautrina, tad viņai, jo 
man patīk tās matu griezums, un vēl gabaliņu tam, jo viņš nodarbojas ar to pašu 
sporta veidu, ar ko es…” Pārējie būs sarūgtināti, ka viņiem neko nedeva. Jautājiet: 

“Kā varētu nosaukt manu nupat nodemonstrēto rīcību? Kā jūs jutāties, kad jums 
netika iedots neviens šokolādes gabaliņš?” Tad varat izlabot savu rīcību, iedodot 
šokolādi visiem pārējiem.]

Savas vēstules 2. nodaļā Jēkabs runā par favorītismu un parāda, kā šī attieksme ir 
pretrunā tam, ko Dievs no mums sagaida. [Izdaliet darba lapas.]

Bībeles lasījums: Jēkaba 2:1–5,8–9,12
1 Mani brāļi, lai mūsu godības Kunga Jēzus Kristus ticība jums nesaistās ar 

cilvēka vaiga uzlūkošanu.
2 Jo, ja jūsu sapulcē ienāktu vīrs ar zelta gredzenu, greznā tērpā, bet ienāktu 

arī nabags netīrā tērpā,
3 un jūs uzlūkotu to, kas valkā grezno tērpu, un sacītu: tu nosēdies labi ērti 

še, – bet nabagam sacītu: tu stāvi vai sēdies tur pie mana kāju pamesla, – 
4 vai jūs nebūtu nākuši nesaskaņā paši ar sevi un nebūtu izrādījušies par 

ļaundomīgiem spriedējiem?
5 Klausieties, mani mīļotie brāļi, vai Dievs tos, kas pasaulei ir nabagi, nav 

izredzējis par bagātniekiem ticībā un tās valsts mantiniekiem, ko Viņš ir 
apsolījis tiem, kas Viņu mīl?

8 Ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu pēc rakstiem: tev būs savu tuvāku mīlēt 
kā sevi pašu, – tad jūs darāt labi.

9 Bet, ja jūs cilvēka vaigu uzlūkojat, jūs darāt grēku, un pēc bauslības jūs esat 
pārkāpēji.

12 Tā runājiet un tā dariet kā tādi, ko tiesās svabadības likums.

1. Vispirms, kas ir favorītisms? Pasakiet definīciju.
Favorītisms nozīmē noteiktiem cilvēkiem parādīt labvēlību, bet pret pārējiem 
izturēties netaisnīgi, gluži kā darīju es, izdalīdams šokolādi.

[Favorītisms nozīmē šķirot uz ārēju apsvērumu pamata, piemēram, balstoties uz 
fiziskajiem dotumiem, sociālo stāvokli vai rasi.]

Favorītisms 
starp  

ticīgajiem

4 Favorītisms
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2. Jēkaba laikā kādi kristieši praktizēja favorītismu. Kā tas notika 
(2. un 3. pants)?
Sapulču laikā draudzē [darba lapa]. Kad ienāca bagāts cilvēks greznās drēbēs, 
atsevišķās draudzēs viņam tika pievērsta īpaša uzmanība un ierādīta vieta. Turpretī, 
kad ienāca nabadzīgs, noplukušās drēbēs, viņš tika ignorēts.

[Aprakstītā situācija šķiet hipotētiska, bet šāda veida uzvedība noteikti bija 
novērojama atsevišķās draudzēs.]

3. Vai tā varētu notikt arī mūsu grupā?
Iedomājies, ka pie mums atnāk divi jauni cilvēki. Viens no tiem ir moderni 
ģērbies. Viņš valkā T-kreklu ar slavenas komandas trenera vārdu. Viņš izskatās 
pašpārliecināts un ļoti pievilcīgs. Otrais turpretī ir neliela auguma, nabadzīgi 
ģērbies un jūtas neveikli. Ja būtu tāda situācija, vai mēs abus uzņemtu ar 
vienādu attieksmi? Varbūt mums būtu lielāka interese par vienu nekā par otru? 
Apzināsimies nepieciešamību pielikt pūles, lai pret abiem izturētos vienādi. Jēkaba 
mācība joprojām ir aktuāla.

Metode:  Situācijas izpēte
Padomāsim, kā jūtas cilvēki, kuri ir favorītisma upuri. [Sadaliet pusaudžus grupās 
pa diviem vai trim. Viņiem jāizlasa abi piemēri, kas doti darba lapās, un jāatbild uz 
jautājumiem.]

Klāvs: “Šajā pēcpusdienā pirms futbola spēles Pēteris un Dāvids izvēlējās komandas 
dalībniekus. Viņi pēc kārtas sauca spēlētājus. Kuru pēdējo izvēlējās? Kā parasti, 
mani! Pārējie komandas biedri lika man būt vārtsargam. Es pieskāros bumbai tikai 
piecas reizes, kad izvilku to no tīkla.”

Diāna: “Nu jau vairākas nedēļas esmu ievērojusi diētu, bet nemaz neesmu kritusies 
svarā. Zēni joprojām man neizrāda piekrišanu. Šovakar draugi mani galīgi satrieca, 
viņi aizgāja uz kino bez manis. Es jutos pilnīgi pamesta!”

Jautājumi:
 ■ Kā šie jaunieši jutās?
 ■ Kas lika viņiem nokārt degunu?
 ■ Kādā ziņā viņu draugu attieksme nebija pareiza?

4. Par ko Jēkabs vaino tos, kuri praktizē favorītismu (4. pants)?
Viņi ir neobjektīvi un kļūst par ļaunprātīgiem tiesnešiem [darba lapa]. Jēkabs grib, 
lai padomājam, kas mūsos ir tas, kas izprovocē uz favorītismu. Mums ir tendence 
virspusīgi vērtēt cilvēkus, pēc pasaules kritērijiem, īpaši pēc izskata. Tad mēs tikai 
pret atsevišķiem izturamies labi.

Metode: “Pārāk daudz… jeb nepietiekami…”
Kāpēc jauniešus draugi reizēm atstumj?

[Sadaliet tāfeli divās daļās. Vienā pusē rakstiet “pārāk daudz…”, otrā  
“nepietiekami…”. Lūdziet, lai pusaudži dod ātru spriedumu piemērus, kā mēs 
vērtējam citus. Īsi pierakstiet viņu atbildes. Slikti vārdi ir aizliegti. Piemēram: 

“pārāk jauns, pārāk resns, pārāk kautrīgs, ar pārāk atšķīrīgu kultūru” jeb “nav 
pietiekami moderns”, “nepietiekami sportisks”… Pusaudži savās darba lapās var 
pierakstīt konceptus: izskats, dzimums, rase, sociālais stāvoklis, spējas…]

5. Dievs vēlas, lai tu pārbaudi savus spriedumus par draugiem. 
Kuri ir piemērotie kritēriji?
Tev jābūt īpaši uzmanīgam pret viņu garīgo un morālo stāju, lai noteiktu, cik daudz 
laika pavadīt kopā ar tiem un kā ļaut viņiem tevi ietekmēt. Šādā veidā pārbaudīt 
pašam savus vērtējumus ir ne vien attaisnojami, bet arī būtiski.

Apskatāmajā rakstu vietā Jēkabs nopeļ kaut ko citu – ātru, virspusēju vērtējumu, 
kas ir nepareizs un izraisa cilvēku nicināšanu. Tas nav labi.
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Pirmajos četros pantos Jēkabs atmasko favorītismu. Izteiciens 5. pantā: “Klausieties, 
mani mīļotie brāļi” iezīmē jaunas domas sākumu. Tagad Jēkabs vēlas parādīt 
pareizo ceļu.

6. Lai mudinātu mūs cīnīties pret favorītismu, Jēkabs 5. pantā 
runā par Dieva attieksmi. Kā Viņš izturas pret nabadzīgajiem?
Viņš tos ir izredzējis par bagātniekiem ticībā un valstības mantiniekiem [darba 
lapa]. Kad nabagais paļaujas uz Dievu, Viņš to izglābj un dod par mantojumu Savu 
Valstību.

[Piezīmē: Jēkabs nesaka, ka visi nabagie tiks glābti vienkārši tādēļ, ka ir nabagi, ne 
arī, ka visi bagātie tiks atstumti savas bagātības dēļ. Šķiet, ka vārds “nabags” tika 
izmantots, lai apzīmētu tos, kuri nebija vienīgi nospiesti, bet arī labvēlīgi noskaņoti 
garīgā ziņā.]

7. Kādā veidā Dieva attieksme radikāli atšķiras no favorītisma?
Dievam nav mīluļu, Viņš nevienu neatstumj [darba lapa]. Kāds kontrasts 
nicinājumam, ko Jēkabs atmasko iepriekšējos pantos! [Citi teksti, kuros apstiprināts, 
ka Dievam nav mīluļu: 5. Moz. 10:17–18; Kol. 3:25; Ef. 6:9.]

Dievs tevi nenostumj malā tādēļ vien, ka esi “šāds” un “tāds”. Viņš tevi mīl 
neatkarīgi no tava izskata, personības, ģimenes stāvokļa, tavām vainām un 
grēkiem… Viņš nepataupa Savas dāvanas noteiktiem izredzētiem mīluļiem.

Lielākā tev domātā Dieva dāvana ir pestīšana Jēzū Kristū. Tev tā ir nepieciešama, 
jo grēki tevi šķir no Dieva. Savā augstsirdībā Dievs sūtīja Savu Dēlu mirt tavā vietā. 
Jēzus atkal augšāmcēlās un ir dzīvs, lai dāvātu tev piedošanas un dzīvības dāvanu. 
Ja neesi to vēl saņēmis, vai esi gatavs nākt ticībā pie Jēzus? Ja tu pieņem Jēzu kā 
Pestītāju un pakļaujies Viņam kā savam Kungam, arī tu vari kļūt pestīts un bagātīgi 
svētīts.

16 gadi +
Ar vecāku grupu varat pārdomāt, kā šī mīlestība uz ikvienu cilvēku izpaudās Jēzus 
zemes dzīves laikā. Jautājiet jauniešiem, kuri evaņģēlija stāsti pierāda, ka Jēzus 
nešķiroja cilvēkus. Viņš nāca palīgā samariešiem (Jāņa 4), spitālīgajiem (Mat. 8), 
muitniekiem (Lūk. 19), reliģiskajiem vadītājiem (Jāņa 3)… Mums jālūdz, lai Jēzus 
arī mums dod Savu attieksmi, ka tādā pašā līdzjūtībā varam raudzīties uz citu 
vajadzībām.

8. Tālāk Jēkabs runā, ko Dievs gaida no Saviem bērniem. Kas ir 8. 
pantā minētais “ķēnišķīgais likums”?
Vārds “likums” bieži lietots, lai atsauktos uz Veco Derību (uz dekalogu vai visu Veco 
Derību). Bet savā vēstulē Jēkabs izmanto šo vārdu plašākā nozīmē, kas sevī ietver arī 
Kunga Jēzus mācību. Tādējādi viņam likums ir pilna Dieva griba kristietim [darba 
lapa], ieskaitot Vecās Derības mācību. Tas ir ķēnišķīgais likums, jo to devis Debesu 
un zemes Ķēniņš. 

9. Kuram šī likuma norādījumam mums jāpaklausa?
“Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu” [darba lapa]. Šo bausli Saviem ļaudīm Dievs 
ir devis 3. Mozus 19:18. Vārds “tuvākais” īpaši attiecās uz israēliešu tautiešiem. 
Jēzus vēlreiz ņēma šo bausli  (Mat. 22:39) un paplašināja tā nozīmi, piemērojot to 
katram, ar kuru saskaramies, ieskaitot svešiniekus (Lūk. 10:25-37) vai ienaidniekus 
(Mat. 5:44). Tā ir Dieva griba katram ticīgajam. Mums, mīlot citus, jāatdarina Dievs.

10. Kā turpmākajās dienās tu praktiski vari rīkoties, sekojot Dieva 
piemēram?
Padomā par tiem, kurus satiec skolā, mūzikas nodarbībās, sporta klubā vai 
draudzē. Varbūt pazīsti kādu pusaudzi, kurš tiek atstumts, jo viņš ir savādāks. Vai 

Dievam nav 
mīluļu
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turpmākajās dienās tu gribētu izrādīt interesi par šo cilvēku? Reizēm tu satiec ļaudis, 
kuriem nav daudz naudas. Vai raudzīsies uz viņiem Dieva mīlestībā? Vai savu iespēju 
robežās palīdzēsi viņiem? Lūdz, lai Dievs nākamajā nedēļā palīdz tev nedaudz dalīties 
tajā mīlestībā, ko esi saņēmis.

Ilustrācija: Vilcienā
Īpaši bargā ziemā vilcienā brauca nabadzīga sieviete. Kad viņa iekāpa vagonā, ļaudis 
tai pievērsa uzmanību. Viņa bija veca un ģērbta skrandās. Viņa apsēdās tuvākajā 
solā. Viņas rokas bija raupjas un sāpēja no aukstuma. Nākamajā pieturā iekāpa 
elegants jauns cilvēks. Viņš ievēroja, kādā stāvoklī atrodas sieviete. Kad vilciens 
palēnināja gaitu un apstājās, viņš ātri pagāja tai garām un izkāpa. Pirms aiziešanas 
viņš neuzkrītoši uz šīs sievietes ceļiem nolika savus vilnas cimdus. Viņš izmantoja 
izdevību palīdzēt kādam, kam bija vajadzība.

11. Ko noslēgumā Jēkabs 9. pantā saka par favorītismu?
Tas ir grēks, ko nosoda bauslība [darba lapa]. Tuvākā mīlestība izslēdz favorītismu. 
Cilvēku šķirošana ir atklāta nepaklausība mīlestībai, kuru no mums prasa Dievs. Mēs 
nepaklausām Dievam, un bauslība mūs nosoda.

16 gadi +
Šie ir vēl daži panti, kurus varat apskatīt kopā ar vecāku grupu: 3. Moz. 19:15; 
Salamana pam. 24:23; Mal. 2:9; 1. Tim. 5:21.

Kādu dienu visi ticīgie stāsies Dieva soģa krēsla priekšā. Dievs sīki pārbaudīs un ņems 
vērā mūsu darbus. Jēkabs to skaidri pasaka 12. un 13. pantā. Vai tu būsi starp tiem, 
kurus Dievs norās, vai starp tiem, kurus Viņš uzslavēs un atalgos?

Noslēgums: Nepabeigtais teikums
Izsaki pēdējo domu par šīsdienas nodarbībā studēto rakstu vietu, pabeidzot teikumu 
darba lapā.

“Šī rakstu vieta man palīdzēja saprast, ka… un es nolēmu censties…”

Papildideja: Favorītisms ģimenē
Varat apskatīt divus vecāku praktizēta favotītisma piemērus Bībelē.
Varat pārrunāt ar pusaudžiem, kas izraisīja šādu attieksmi un kādas bija sekas.

• 1. Mozus 25:28: Īzāks mīlēja Ēsavu un Rebeka Jēkabu.
• 1. Mozus 37:3–4: Jēkabs Jāzepu mīlēja vairāk nekā pārējos bērnus.

Pielikums: Video vai pētījums par rasismu
Šī studija ir labs ievads tēmai par rasismu. Varat ieplānot kopīgi noskatīties pārraidi 
vai apmeklēt interneta mājas lapas, kurās runāts par šo jautājumu, un tad pārrunāt 
uzzināto.



J ē k a b a  2 :1–12
1 Mani brāļi, lai mūsu godības Kunga Jēzus Kristus ticība jums nesaistās ar cilvēka vaiga uzlūkošanu.
2 Jo, ja jūsu sapulcē ienāktu vīrs ar zelta gredzenu, greznā tērpā, bet ienāktu arī nabags netīrā tērpā,
3 un jūs uzlūkotu to, kas valkā grezno tērpu, un sacītu: tu nosēdies labi ērti še, – bet nabagam sacītu: tu 

stāvi vai sēdies tur pie mana kāju pamesla, – 
4 vai jūs nebūtu nākuši nesaskaņā paši ar sevi un nebūtu izrādījušies par ļaundomīgiem spriedējiem?
5 Klausieties, mani mīļotie brāļi, vai Dievs tos, kas pasaulei ir nabagi, nav izredzējis par bagātniekiem 

ticībā un tās valsts mantiniekiem, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl?
8 Ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu pēc rakstiem: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu, – tad jūs darāt 

labi.
9 Bet, ja jūs cilvēka vaigu uzlūkojat, jūs darāt grēku, un pēc bauslības jūs esat pārkāpēji.
12 Tā runājiet un tā dariet kā tādi, ko tiesās svabadības likums.

Favorītisms

Favorītisms starp ticīgajiem
Jēkaba laikā kādi kristieši praktizēja favorītismu. Kā tas notika (2. un 3. pants)?

�����������������������������������������������������������������������������������

Klāvs: “Šajā pēcpusdienā pirms futbola spēles Pēteris un Dāvids izvēlējās komandas dalībniekus. Viņi 
pēc kārtas sauca spēlētājus. Kuru pēdējo izvēlējās? Kā parasti, mani! Pārējie komandas biedri lika man 
būt vārtsargam. Es pieskāros bumbai tikai piecas reizes, kad izvilku to no tīkla.”

Diāna: “Nu jau vairākas nedēļas esmu ievērojusi diētu, bet 
nemaz neesmu kritusies svarā. Zēni joprojām man nepievērš 
uzmanību. Šovakar draugi mani galīgi satrieca, viņi aizgāja 
uz kino bez manis. Es jutos pilnīgi 
pamesta!”

Jautājumi:

1. Kā šie jaunieši jutās?

2. Kas lika viņiem nokārt degunu?

3. Kādā ziņā viņu draugu attieksme 
nebija pareiza?



Par ko Jēkabs vaino  tos, kuri praktizē favorītismu, 4. pants?

�����������������������������������������������������������������������������������

Kāpēc jauniešus draugi reizēm atstumj?

�����������������������������������������������������������������������������������

Dievam nav mīluļu
Kā Dievs izturas pret nabadzīgajiem (5. pants)?

�����������������������������������������������������������������������������������

Kādā veidā Dieva attieksme radikāli atšķiras no favorītisma?

�����������������������������������������������������������������������������������

Tālāk Jēkabs runā, ko Dievs gaida no 
Saviem bērniem. Kas ir 8. pantā minētais 
“ķēnišķīgais likums”?

����������������������������������

����������������������������������

Kuram šī likuma norādījumam mums 
jāpaklausa?

�����������������������������������
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Ko noslēgumā Jēkabs 9. pantā saka par favorītismu?
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Šīs rakstu vietas studēšana man palīdzēja saprast, ka  ����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

un es nolēmu censties �����������������������������������������������������������������
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J ē k a b a  2 :14–26
Mērķi: Jaunie ticīgie 

 sapratīs, ka ticība nav jāaprobežo ar prāta ticību, bet tai jāizpaužas darbos,

vēlēsies, lai viņiem būtu dzīva ticība, kas izpaužas darbos, paklausot Dievam un 
mīlot cilvēkus,

izmantos izdevības, lai parādītu ticību darbos, sevišķi palīdzot tiem, kuriem tas 
vajadzīgs .

Studējot 14. pantu, neatpestītie sapratīs, ka Dievam nav mīluļu un ka vienīgi “aktīva 
ticība” ļaus viņiem saņemt pestīšanu.

Ievads: Telefonsaruna
[Palūdziet, lai divi grupas pusaudži nospēlē kristīgu draugu telefonsarunu. Kate aicina 
Mariju lūgt palīdzību un iedrošina draudzeni piedalīties dažādās aktivitātēs nedēļas 
laikā, bet viņai tas neinteresē.]

K. Sestdienas vakarā pusaudžu klubā mēs gatavojamies studēt Jēkaba vēstuli. Atnāc!

M. Nē, es nevaru. Tajā vakarā televīzijā ir lieliska programma. Es gribu to redzēt. 

K. Vai varam ar tevi rēķināties evaņģelizācijas pasākumā trešdienas vakarā? 

M. Es patiesībā biju plānojusi ar dažiem draugiem iet iepirkties. 

K. Sandra jau vairākas dienas ir slima. Kā būtu, ja mēs rīt no rīta ietu viņu apciemot? 

M. Redzi, man ļoti žēl, bet man patīk ilgāk pagulēt. 

K. Man jāatzīst, ka esmu vīlusies. Vai tev nešķiet, ka mums kā kristiešiem jābūt 
gataviem palīdzēt citiem un iesaistīties draudzes dzīvē? 

Ko tu domā par Marijas ticību? Darbos tā neparādās. Viņa saka, ka tic Dievam, bet 
attiecīgi nerīkojas. Ir redzama pretruna starp to, ko viņa apgalvo, un starp dzīvi, 
kādu dzīvo. Vai šī pati nelaime nevar piemeklēt arī tevi un mani? Šodien apskatāmajā 
rakstu vietā Jēkabs runā par divu veidu ticībām: viena ir nedzīva, otra  dzīva. Šīs 
rakstu vietas studēšana man un tev dod iespēju sevi pārbaudīt un padomāt, kāda veida 
ticība mums ir. [Izdaliet darba lapas.]

Bībeles lasījums: Jēkaba 2:14–17,21–22,24.
14 Ko tas palīdz, mani brāļi, ja kāds teic, ka tam esot ticība, bet tam nav darbu? 

Vai ticība viņu var izglābt?
15 Ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūkst dienišķas barības,
16 bet kāds no jums viņiem teiktu: ejiet ar mieru, sildieties un baudiet barību, – 

bet nedotu viņiem to, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz?
17 Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva.
21 Ābrahāms, mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tapa taisnots, ziedodams Īzāku, 

savu dēlu, uz altāra?
22 Tu redzi, ka ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi 

pilnīga.
24 Redziet, ka no darbiem cilvēks top taisnots un ne no ticības vien.

5 Dzīva ticība



32

Iepriekšēja piezīme skolotājam:
Lasot šo rakstu vietu, var rasties iespaids, ka Jēkaba mācība ir pretrunā tam, ko 
saka apustulis Pāvils. Pāvils apgalvo, ka mēs esam taisnoti vienīgi ticībā, ne no 
darbiem (Gal. 2:16; Rom. 3:26). Turpretī Jēkabs mūs pārliecina, ka esam taisnoti 
tieši no darbiem un ne tikai ticībā vien (2:24). Patiesībā viņi abi pieskaras diviem 
dažādiem jautājumiem. Viņu mācība nerunā viena otrai pretim.

• Pāvils runā par pagāniem, kuri cenšas nopelnīt pestīšanu, praktizējot bauslības 
priekšrakstu rituālus. Apustulis noliedz šo darbu efektivitāti nolūkā, lai Dievs mūs 
pasludinātu par taisniem un mēs ar Viņu varētu nodibināt attiecības.

• Jēkabam darbi nozīmē paklausīt Dievam un mīlēt savu tuvāko. Viņš paziņo, ka tas ir 
būtiski un ka Dievs to ņems vērā, pasludinot spriedumu par mūsu dzīvi.

1. Kādu problēmu saskaņā ar 14. pantu Jēkabs novēroja pie 
atsevišķiem draudzes locekļiem?
Tie sacīja, ka viņiem ir ticība, bet darbos tas neparādījās [darba lapa]. Mēs redzam, 
ka Marijas attieksme, par kuru nupat runājām, bija sastopama draudzē jau tolaik 
(sk. vārdu “brālis” un “māsa” lietojumu 15. pantā). 

2. Jēkabs paziņo, ka tāda ticība nevar izglābt. Kādu ticību viņš 
domāja?
Prāta ticību un vārdisku apliecināšanu [darba lapa]. Jēkabs, šķiet, vairāk ierobežo 
vārda “ticība” nozīmi nekā pārējie Jaunās Derības autori. Tā ir doktrīnas par Dievu 
stingra ievērošana, turēšanās pie “svētas ortodoksijas”. Apustulis Pāvils turpretī 
lieto vārdu “ticība”, runājot par paļaušanos uz Dievu un apņemšanos Viņam 
paklausīt.

3. Kādēļ “teorētiska” jeb “ticība vārdos” nedod mums pestīšanu?
Nepietiek tikai paziņot, ka tici noteiktai patiesībai. Lai gūtu labumu no Kristus 
pabeigtā darba pie krusta, tev nepieciešams novērsties no grēkiem un likt savu 
cerību uz Dievu. 

Metode: Nepabeigtais teksts
Nepieciešamā apņemšanās attiecībā uz pestīšanu neietver vienīgi mūsu galvu 
(saprašanu), bet arī sirdi (emocijas) un rokas (rīcību).

[Pielieciet pie tāfeles trīs zemāk parādītos simbolus un iesāktos teikumus. Grupai 
jāmēģina tos pabeigt. Brīvprātīgais slēdzienus var uzrakstīt uz tāfeles. Tad jūs varat 
veikt nepieciešamos labojumus un pamudināt pusaudžus to ierakstīt darba lapās.]

Es saprotu… [kas ir Dievs un ka es esmu grēcinieks].

Man no sirds ir žēl… [ka esmu grēkojis un ka tas mani šķir no Dieva], un esmu 
pārliecināts… [par Kristus darba pie krusta efektivitāti].

Es novēršos… [no saviem grēkiem] un lieku savu cerību… [uz Dievu], ka Viņš [mani 
izglābj un no šī brīža pārvalda manu dzīvi].

Vai esi novērsies no saviem grēkiem? Vai esi savu cerību licis uz Dievu? Vai esi 
Viņam ļāvis kontrolēt tavu dzīvi? Ja esi to darījis, Dievs tevi glābj, un, sākot no šī 
brīža, tev sava ticība jāparāda darbos.

16 gadi +
Ja mācāt vecāku grupu, varat apskatīt 19. pantu. Gadījums ar dēmoniem spēcīgi 
apliecina, ka prāta ticība un emocijas neatver durvis uz Dieva Valstību. Tu tici, ka ir 
viens Dievs? Labi. Pat dēmoni tic  un dreb!

4. Kādi darbi kristietim būtu jādara?
Saskaņā ar sekojošajiem pantiem Jēkabam īpaši prātā ir paklausība Dievam un 
mīlestība uz tuvāko [darba lapa]. Kā redzējām, studējot Jēkaba 2:8 iepriekšējā 
nodarbībā, mīlestība ir dievišķo prasību centrā. Tas ir augstākais bauslis. Tā nu 

Nedzīva ticība
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ticībai ir jāiespaido mūsu attieksme un rīcība. Tai jābūt iezīmētai ar paklausību 
Dievam un jāatspoguļo Viņa mīlestība. Par nožēlu Jēkaba laikos noteiktu cilvēku 
dzīvē šīs kristieša pazīšanas zīmes nebija redzamas. Tie sacīja, ka tic Dievam, un 
apmeklēja draudzi, bet neparādīja ticību darbos.

5. 15. un 16. pantā Jēkabs izmanto ilustrāciju. Ar kāda veida 
rīcību viņš salīdzina ticību bez darbiem?
Kad kristieši vēl labu nabagajiem, bet neko nedara viņu labā [darba lapa]. Sastopoties 
ar savu brāļu un māsu pamatvajadzībām pēc apģērba un ēdiena, tie novēlēja labu 
veiksmi, bet neko nedarīja, lai palīdzētu. Jēkabs ļoti skaidri pasaka, ka ar vārdiem 
vien nepietiek. Tiem jāpievieno laipnības darbi. Tādā pašā veidā mūsu ticībai 
jāpārvēršas rīcībā. Ja Jēkabs būtu mūsu vidū, vai viņš novērotu to pašu? Vai tu 
apmierinies vienīgi ar labiem vārdiem izpaud savu ticību darbībā?

Ilustrācija: Nokaltušais koks
Ticība var būt tikpat nedzīva kā nokaltis koks. Tas izskatās nožēlojami  bez lapām, 
bez augļiem. Neviens putns nevij ligzdu nokaltuša koka zaros. Ja ticība ir vienīgi 
vārdos bez rīcības, tā ir līdzīga šādam kokam un nav derīga.

Dievs grib, lai mums būtu dzīva ticība, kas izpaužas darbos. Lappuses beigās ir 
cits koks. Tas ir varens un dzīvības pilns. Vasara vai rudens, tas nes augļus, kuri ir 
derīgi citiem.

Metode: Krustvārdu mīkla
Uzdevums –  izlasīt dotās  rakstu vietas, kur parādīts, kā kristietim jārīkojas.  
[Jauniešus  sadala grupās pa 4 vai 5 un atvēl šim uzdevumam  15 minūtes.]

 ■ Izlasiet norādītos Bībeles pantus.

 ■ Katrā pantā ir galvenā doma. Ievietojiet galvenās domas vārdu krustvārdu 
mīklā. 

 ■ (Lūdzu, atzīmējiet, ka konkrēta vārda, kas jāievieto 
krustvārdu mīklā, tekstā var nebūt.)

 ■ Vārdus rakstiet vertikālajās ailēs.

 ■ Aizpildiet horizontālo rindu.

 ■ Pārrunājiet, atbildot uz diviem 
jautājumiem.

1- Ezra 7:10 . . . . . . . . . . . . STUDĒ Bībeli 
un liec to lietā.

2- Efeziešiem 6:18 . . . . . . LŪDZ neatlaidīgi.

3- Ebrejiem 10:25 . . . . . . SATIECIES ar citiem 
kristiešiem.

4- Jēkaba 1:27  . . . . . . . . .  PALĪDZI tiem, kam tas nepieciešams.

5- 2. Korintiešiem 9:7  . .  ZIEDO, lai apmierinātu Dieva ļaužu vajadzības.

6- Apustuļu darbi 1:8  . .  LIECINI citiem par Jēzu.

Jautājumi pārrunām:
 ■ Kurās no šīm jomām tev ir vislielākās grūtības?

 ■ Kā tu domā tās pārspēt?

Vienīgi Dievs var dot mums spēju izpaust savu ticību šāda veida darbos.

Dzīva ticība
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16 gadi +
Vecākā grupā vēlreiz varat uzsvērt sociālās rīcības nozīmīgumu. Saskaņā ar Mat. 
25:31-46 Jēzus Valstību apsolīja tiem, kuri pabaroja un apģērba “vienu no šiem 
Maniem vismazākajiem brāļiem”. Sk. arī 1. Jāņa 3:17–18.

6. Jēkabs ņem Ābrahāmu kā dzīvas ticības piemēru. Kādam 
nozīmīgam notikumam šī cilvēka dzīvē viņš pievērš mūsu 
uzmanību 21. pantā?
Īzāka upurēšanai [darba lapa]. Izlasīsim 1. Moz. 22:1–2.

7. Kādēļ Ābrahāmam bija ārkārtīgi grūti paklausīt Dieva pavēlei?
Īzāks bija vienīgais apsolījuma dēls [darba lapa]. Viss, ko Dievs bija paziņojis par 
Ābrahāma pēcnācējiem, koncentrējās šajā bērnā. Ir šausmīgi upurēt cilvēku, it īpaši, ja 
tas ir tavs bērns. Šādu rīcību Dievs nopietni bija aizliedzis [darba lapa]. Tādējādi Dieva 
pavēle bija neizprotama. Ābrahāms tika nopietni pārbaudīts. Turpmākajos pantos 
redzam pārsteidzošu un ievērojamu paklausību. Lasīsim 1. Moz. 22:3–12.

8. Tā Kunga eņģelis apstādināja Ābrahāmu un teica: “Tagad es zinu, 
ka tu bīsties Dieva”. Kādā nolūkā saskaņā ar eņģeļa vārdiem bija 
uzlikts šis pārbaudījums?
Tas parādīja Ābrahāma godbijīgo ticību savam Dievam [darba lapa]. Šī paklausība 
parādīja, ka Ābrahāma ticība nebija vienīgi teorētiska, bet gan darbīga ticība, kas 
lika Ābrahāmam ievērot visus Dieva norādījumus, lai cik tie arī būtu savādi un grūti. 
Saskaņā ar Jēkaba 2:21 Dieva atzinību Ābrahāms ieguva savu darbu dēļ. Dievs grib 
redzēt mūsu ticību darbībā.

16 gadi +
Varat jauniešiem jautāt, kādos citos gadījumos Ābrahāms skaidri parādīja savu 
ticību darbos. Varat kopīgi ieskatīties Ebr. 11:8: ticībā Ābrahāms paklausīja Dieva 
aicinājumam atstāt mājas. Viņš gāja, nezinādams, kur iet. Šādā veidā Ābrahāms 
atkārtoti trenēja savu ticību, vairākas reizes paklausot un mīlot Dievu.

9. Jēkaba 2:22 secināts, ka ticība un darbi iet kopā. No vienas puses, 
ticība ved pie darbiem. No otras… Ko Jēkabs piebilst panta beigās?
Darbos ticība kļūst pilnīga [darba lapa]. Šādā veidā darbi ļauj ticībai parādīties visā 
krāšņumā. [Šeit izmantotais vārds nozīmē “darīt pilnīgu”, “nobriedināt”.] Ābrahāma 
pieredze ļāva viņam pilnīgāk pazīt Dievu un attīstīja paļāvību uz Viņu. Tādējādi 
nevainojama ticība seko paklausībai.

10. Pēc kā Dievs novērtēs mūsu dzīvi (24. pants)?
Pēc mūsu ticības (tas ir pamats) un darbiem (ārējā zīme) [darba lapa]. Jēkabs pastāv uz 
to, ka mūsu darbi tiek pārbaudīti un tiem jāapliecina, ka mums ir dzīva ticība. Varam 
sacīt, ka Dievs raugās uz lapām un augļiem, jo tie atklāj, kādā stāvoklī ir koks. Tāpat 
kā Ābrahāma gadījumā, Dievs ņems vērā arī mūsu ticību un darbus, kad Viņš novērtēs 
mūsu dzīvi. [Šķiet, ka Jēkabs nelieto vārdu “taisnot”, lai parādītu likumīgo stāvokli, kas 
mums tiek piešķirts atgriešanās brīdī, bet vairāk runā par vērtējumu, ko Dievs izteiks 
par mūsu dzīvi.]

Nupat, aizpildot krustvārdu mīklu, tu varbūt domāji par kādu savas dzīves jomu, kur 
neesi pietiekami vingrinājies ticībā. Vai vēlies strādāt pie šīs īpašās lietas savā dzīvē 
nākamajās dienās? Vai vēlies patikt savam Dievam?

Noslēgums: Telefonsaruna
Visu pārdomājusi, Marija nolemj piezvanīt savai draudzenei Katei.

M. Es tev zvanu, lai pateiktu, ka esmu gatava rīt no rīta apciemot Sandru. Es arī 
nopietni domāju draudzes dzīvi darīt par savu prioritāti.

K. Super! Kas tev lika mainīt savas domas?

M. Tas, ko iepriekš teici, aizsniedza dzirdīgas ausis. Man jāparāda sava ticība darbos.



J ē k a b a  2 :14–26
14 Ko tas palīdz, mani brāļi, ja kāds teic, ka tam esot ticība, bet tam nav darbu? Vai ticība viņu var izglābt?
15 Ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūkst dienišķas barības,
16 bet kāds no jums viņiem teiktu: ejiet ar mieru, sildieties un baudiet barību, – bet nedotu viņiem to, kas 

miesai vajadzīgs, ko tas palīdz?
17 Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva.
21 Ābrahāms, mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tapa taisnots, ziedodams Īzāku, savu dēlu, uz altāra?
22 Tu redzi, ka ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga.
24 Redziet, ka no darbiem cilvēks top taisnots un ne no ticības vien.

Dzīva ticība

Kādu problēmu saskaņā ar 14. pantu Jēkabs novēroja pie atsevišķiem draudzes locekļiem?
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Jēkabs paziņo, ka tāda ticība nevar izglābt. Kādu ticību viņš domāja?
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Nepieciešamā apņemšanās attiecībā uz pestīšanu ietver mūsu galvu, sirdi un rokas.
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Kādi darbi kristietim būtu jādara?
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15. un 16. pantā Jēkabs izmanto ilustrāciju. Ar kāda veida rīcību viņš 
salīdzina ticību bez darbiem?
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Jautājumi pārrunām:
 ■ Kurās no šīm jomām tev ir vislielākās grūtības?

 ■ Kā tu domā tās pārspēt?

Jēkabs ņem Ābrahāmu kā dzīvas ticības piemēru. Kādam nozīmīgam notikumam šī cilvēka dzīvē viņš 
pievērš mūsu uzmanību 21. pantā?
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Kādēļ Ābrahāmam bija ārkārtīgi grūti paklausīt Dieva pavēlei?
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Tā Kunga eņģelis apstādināja Ābrahāmu un teica: “Tagad es zinu, ka tu 
bīsties Dieva.” Saskaņā ar eņģeļa vārdiem, kādā nolūkā bija uzlikts šis 
pārbaudījums?
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Jēkaba 2:22 secināts, ka ticība un darbi sader kopā. No vienas 
puses, ticība ved pie darbiem. No otras… Ko Jēkabs piebilst 
panta beigās?
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Pēc kā Dievs novērtēs mūsu dzīvi (24. pants)?
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1- Ezra 7:10 
2- Efeziešiem 6:18
3- Ebrejiem 10:25

4- Jēkaba 1:27
5- 2. Korintiešiem 9:7
6- Apustuļu darbi 1:8
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J ē k a b a  3 : 3–12
Mērķi: Jaunie ticīgie 

sapratīs, ka mēlei ir spēks darīt daudz laba, bet arī daudz ļauna,

apzināsies, ka paši nespēs mēli kontrolēt un viņiem vajadzīga Tā Kunga palīdzība,

uzmanīsies, ko viņi dara ar savu mēli, un centīsies runāt laipni ar vecākiem, 
draugiem un skolotājiem .

Neatpestītos uzrunās Jēzus vārdi: “No sirds pilnības mute runā.” (Mat. 12:34) Viņi 
redzēs, ka tiem nepieciešams pieņemt Kristu un tikt piepildītiem ar Viņa mīlestību.

Ievads: Mīkla 
[Nerādiet darba lapas, lai nebūtu redzama stundas tēma.]

 ■ Kaut arī esmu maza, tomēr spēju veikt lielas lietas.

 ■ Es spēju darīt labu, bet reizēm arī varu ievainot.

 ■ Esmu muskuļains, plakans, kustīgs orgāns.

Kas es esmu?… Mēle!

Vēstules trešajā nodaļā Jēkabs apskata citu problēmu: mēles savaldīšanu (šo tēmu viņš 
jau skar 1. nodaļas 19.  un 26. pantā).  Viņš lieto trāpīgu ilustrāciju, cik uzmanīgiem 
mums jābūt ar šo mazo ķermeņa locekli.  Tikai Dievs spēj atturēt mēli no tās ļaunās 
darbības. [Izdaliet darba lapas.]

Bībeles lasījums: Jēkaba 3:3–12
3 Ja zirgiem liekam iemauktus mutē, lai tos darītu sev paklausīgus, mēs valdām 

līdz arī visu viņu augumu.
4 Lūk, arī laivas, lai gan tās ir tik lielas, un skarbi vēji tās mētā, jo sīka stūre tās 

vada, kurp tiecas vadītājs.
5 Tāpat arī mēle ir mazs loceklis un veic lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns 

iededzina kādu lielu mežu!
6 Un arī mēle ir kā uguns, netaisnības pasaule, mēle ir likta starp mūsu 

locekļiem, tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir elles 
aizdedzināta.

7 Jo katras sugas zvēru un putnu, rāpuļu un jūras dzīvnieku dabu savalda un ir 
savaldījusi cilvēka daba;

8 bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt: nemitīgs ļaunums, pilns nāvējošas 
indes.

9 Ar viņu mēs slavējam To Kungu un Tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus, pēc 
Dieva līdzības radītus.

10 No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Tam, mani brāļi, nebūs tā notikt!
11 Vai arī avots izverd no vienas mutes saldu un rūgtu?
12 Vai, mani brāļi, vīģes koks var nest eļļas koka augļus un vīnakoks vīģes? Tāpat 

arī sāļš avots nevar dot saldu ūdeni.

16 gadi +
Mācot vecāku grupu, varat ietvert nodaļas pirmos divus pantus. Jēkabs brīdina 
tos, kuri vēlas būt mācītāji un baudīt kristīgās doktrīnas mācīšanas privilēģiju. Tas 

6 Mēle
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bija liels prestižs laikā, kad tikai daži prata lasīt. Jēkabs bija norūpējies, redzot, 
ka atsevišķi kristieši iesaistījās šajā kalpošanā nepareizu motīvu vadīti. Viņš tos 
brīdina, ka Tas Kungs mācītājus smalki vērtēs, jo tiem ir tā lielā atbildība kopt 
kristiešu ticību. Pārējā nodaļā dota vispārīgāka mācība, kas neattiecas tikai uz 
mācītājiem.

1. Ar ko 3. un 4. pantā Jēkabs salīdzina mēli?
Ar iemauktiem, kas spēj valdīt zirgu, un ar stūri, kas spēj vadīt lielu laivu [darba 
lapa]. Zirgi reizēm ir nevaldāmi, bet pietiek ar mazu, atjautīgi izdomātu rīku, lai tos 
savaldītu. Buru laiva dodas uz priekšu pilnā gaitā, kur to pūš nepareizais ceļavējš, 
bet maza stūre vada to pareizā virzienā. Šādā veidā mazas lietas ir spējušas novērst 
vislielākās nelaimes.

2. Ko pirmās divas ilustrācijas atklāj (5.a pants)?
Mēle ir maza, bet spēj veikt lielas lietas [darba lapa]. 

Tā var ievērojami ietekmēt cilvēkus un notikumus. [Jēkabs mēli personificē, tāpat 
kā 1. nodaļas 14. un 15. pantā viņš personificē ļaunās iekāres, grēku un nāvi.]

Ilustrācija: Slaucējas vārdi
5 gadus vecā Čerila dzīvoja Amerikā un bija pārtikas preču tirgotāja meita. Katru rītu 
viņa sēdēja veikala stūrī un skatījās, kā ierodas slaucēja. Meitene kāri uztvēra vārdus, 
ko teica slaucēja, nākot pa durvīm: “Kā klājas manai mazajai Miss Amerikai?” Šie 
daži vārdi iesēdās Čerilas prātā un kļuva par viņas mērķi. 1980. gadā Čerila Previta 
kļuva par skaistumkaralieni. Kāds liels iespaids bija parastas slaucējas vārdiem!

3. Mūsu vārdi var uz citiem atstāt lielu iespaidu. Kādā gadījumā 
tie var paveikt daudz laba?

 ■ Mierinājuma vārdi, kad kāds ir noskumis.
 ■ Uzmundrinājuma vārdi, kad kāds ir kļūdījies.
 ■ Mīlestības pilni vārdi, kad kāds ir piedzīvojis atraidījumu.
 ■ Iedrošinājuma vārdi, kad kāds piedzīvo grūtības.

Mūsu vārdi var daudzus pacelt un būt kā dziedinošs balzāms (Salaman pam. 10:21; 
12:18).

4. Jēkabs turpina, 5.b un 6. pantā salīdzinot mēli ar uguni. Ar ko 
šī ilustrācija atšķiras no iepriekšējām?
Tā parāda, ka mēles spēks var būt postošs [darba lapa]. Zemē nomests mazs 
sērkociņš var izraisīt visa meža ugunsgrēku un pārvērst to pelnos. Atcerieties, 
ko redzējām plašsaziņas līdzekļos pagājušajā vasarā: ugunsgrēki izpostīja plašus 
apgabalus. [Vārds, kas tulkots kā “mežs”, var nozīmēt arī krūmus. Ar tiem bieži bija 
apauguši Palestīnas kalni. Kad izcēlās ugunsgrēks, tas ātri izplatījās un sekas bija 
katastrofālas.] 

16 gadi +
Šai vecuma grupai varat norādīt, ka mēle ar uguni salīdzināta arī citās vietās Bībelē. 
Salamana pamācībās 16:27: “Nikns un nesavaldīgs cilvēks ar savu rīcību rokas 
pēc nelaimes, un no katras viņa runas verd pretī liesmaina svelme.” Salamana 
pamācības 26:21: “Kā ogles rada karstumu un malka liek uzliesmot ugunij, tā 
nesaticīgs cilvēks izraisa nesaskaņas un rāšanos.”

Metode: Apslēptie vārdi
6. pantā teikts, ka mēle ir kā “netaisnības pasaule”. Burtu labirintā ir ievietoti daži 
vārdi, kas apraksta nepareizu mēles lietošanu. Apvelc tos.

Mēles 
spēks

Mēles 
izraisītais  

posts 
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[Kad pusaudži vārdus atraduši, varat 
lūgt viņiem tos paskaidrot.]

5. Ko Jēkabs domā, sakot, ka 
“mēle ir elles aizdedzināta”?
Velns piešķir mēlei tās postošo spēku 
[darba lapa]. Velns ir tas, kurš valda 
ellē. Viņš liek mūsu vārdos iznīcinošu 
spēku. Vēsturē tam ir  spilgti piemēri. 
Tā sātans izmantoja Ādolfa Hitlera 
daiļrunību, lai radītu haosu starp 
tautām.

Metode: Situācijas studija
Paskatīsimies sekojošā piemērā, kā vārdi var samaitāt mūsu attiecības ar citiem. 
Ivars atpaliek mācībās. Pēc vairākām neveiksmēm viņš sāk apskaust draugu Pēteri, 
kurš apbrīnojami viegli kārto visus eksāmenus. “Esmu pārliecināts, ka Pēteris 
špiko,” Ivars saka draugam skolas futbola laukumā. Ivars šo ziņu laiž tālāk: “Šķiet, 
ka Pēteris eksāmenos špiko.” Baumas izplatās pa visu klasi. Tikai daži tām netic. 
Un tā Pēteris iegūst sliktu reputāciju. Kad nākamajā dienā kāds Pēteri nosauc par 
nekrietno blēdi, viņš ir pārsteigts un cenšas sevi aizstāvēt. Tad pret viņu saceļas vēl 
daži citi. Ivars ietur distanci. Viņš nožēlo izdarīto, bet uzskata, ka ir par vēlu, lai 
teikto ņemtu atpakaļ.

1.Kā cēlās neslava? Kā tā izplatījās?

2.Kādas bija tās sekas Pēterim, Ivaram un draugiem?

3. Ko tu praktiski vari darīt, lai cīnītos pret mēles nepareizu izmantošanu?

Vinstona Čērčila citāts
“Cilvēka vara ir palielinājusies visās jomās, izņemot spējā valdīt pār sevi.”

Patiesi, cilvēks ir spējīgs kādu aizsūtīt uz Mēnesi un atkal atpakaļ, bet nespēj 
kontrolēt savus vārdus,  ne kur tie nosēdīsies, ne arī, cik liela būs to ietekme.

Tāpat arī Jēkabs 7. un 8. pantā norāda, ka cilvēks spēj savaldīt mežonīgus zvērus, 
bet mēle ir nepakļaujama. Tomēr, kas cilvēkam nav iespējams, tas iespējams 
Dievam (Lūk. 18:27). Viņš grib un var mums palīdzēt.

6. 9. un 10. pantā teikts, ka mēs savu muti izmantojam divos 
pretējos veidos. Kādos?
Slavējam, godinām To Kungu [darba lapa]. 

Lādam cilvēkus = vēlam tiem kaut ko ļaunu [darba lapa], vēlamies, lai tie būtu 
mūžīgi šķirti no Dieva. Šādi vārdi ir nepieņemami, jo cilvēks ir radīts Dieva līdzībā.

Šādā veidā mūsu mēle spēj darīt vislabāko un vissliktāko. No vienas un tās pašas 
mutes nāk visbrīnišķīgākie un visbriesmīgākie vārdi.

7. Kādu ilustrāciju Jēkabs izmanto 11. pantā, lai parādītu, ka 
neatbilstoši izmantojam savu mēli?
No viena un tā paša avota nevar nākt salds un rūgts ūdens [darba lapa]. Tajā laikā 
Palestīnas iedzīvotājiem bija svarīgi, lai akā būtu dzerams ūdens. No tā bija atkarīga 
visa ciema izdzīvošana. Par laimi, ūdens, kas nāk no noteikta avota, nav vienu brīdi 
salds un pēc mirkļa rūgts!

8. 12. pantā Jēkabs atsaucas uz dabas likumiem: auglis atbilst 
kokam, kurā tas izaug. Kā šī pēdējā ilustrācija attiecas uz mums?
Mūsu vārdiem jāparāda, ka piederam Kristum [darba lapa]. Dieva bērnam nav 
normāli lietot ļaunus vārdus.

Mēle: gan 
rūgta, gan  

salda 
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9. Šī Jēkaba mācība atgādina Jēzus teikto Mateja 12:34: “No sirds 
pilnības mute runā.” Kas pārplūstoši pilda tavu un manu sirdi?
Kamēr mūs iekšēji pārvalda grēks, mūsu mēle nenovēršami bieži vien kalpos 
ļaunuma izraisīšanai. Mūsu sliktie vārdi izraisa Dieva nosodījumu (Mat. 12:37). 
Lūdz, lai Jēzus Kristus tevi šķīsta (1. Jāņa 1:7) un pilda tavu sirdi ar Savu mīlestību. 
Vienīgi no labas sirds var nākt skaisti vārdi.

Priekšmetu stunda: Ūdensglāze
Ja piepildām glāzi ar ūdeni un tad uzsitam pa to, kas notiek? Ūdens nenovēršami 
plūdīs pāri malām un daļa izlīs. Savstarpējās attiecībās bieži notiek, ka mums kāds 

“uzsit”. Kas nāk no mūsu mutes? Ja mūsu sirds ir naida pilna, tad būs ļauni vārdi. Ja 
sirds ir Tā Kunga bijības pilna, vārdi būs laipni.

Noslēgms
Tu sarunā ar Dievu vari izmantot Dāvida lūgšanu: “Pasargi, ak Kungs, manu 
muti un sargi manas lūpas!” (Ps. 141:3) Dievs var turpināt Savu darbu, darot tevi 
arvien līdzīgāku Sev. Viņš spēj sargāt tavu mēli un palīdzēt laipni runāt ar saviem 
vecākiem, skolotājiem un draugiem. Lūdz, lai Viņš to dara. [Noslēdziet ar īsu 
lūgšanu.] 

“No sirds pilnības mute runā.” (Mat. 12:34)

“Pasargi, ak Kungs, manu muti un sargi manas lūpas!” (Ps. 141:3) 



J ē k a b a  3 : 3–12
3 Ja zirgiem liekam iemauktus mutē, lai tos darītu sev paklausīgus, 

mēs valdām līdz arī visu viņu augumu.
4 Lūk, arī laivas, lai gan tās ir tik lielas un skarbi vēji tās mētā, jo 

sīka stūre tās vada, kurp tiecas vadītājs.
5 Tāpat arī mēle ir mazs loceklis un veic lielas lietas. Redzi, 

kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu!
6 Un arī mēle ir kā uguns, netaisnības pasaule, mēle ir likta 

starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu miesu un aizdedzina 
dzīves ritumu, jo pati ir elles aizdedzināta.

7 Jo katras sugas zvēru un putnu, rāpuļu un jūras dzīvnieku dabu savalda un ir 
savaldījusi cilvēka daba;

8 bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt: nemitīgs ļaunums, pilns nāvējošas indes.
9 Ar viņu mēs slavējam To Kungu un Tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus, pēc Dieva līdzības radītus.
10 No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Tam, mani brāļi, nebūs tā notikt!
11 Vai arī avots izverd no vienas mutes saldu un rūgtu?
12 Vai, mani brāļi, vīģes koks var nest eļļas koka augļus un vīnakoks vīģes? Tāpat arī sāļš avots nevar dot 

saldu ūdeni.

Mēle

Ar ko 3. un 4. pantā Jēkabs salīdzina mēli?

Ar  ��������������������, kas spēj  ������������������������������������������������

Ar ���������������������, kas spēj  ������������������������������������������������

Ko pirmās divas ilustrācijas atklāj (5. a pants)?

�����������������������������������������������������������������������������������

Mūsu vārdi var uz citiem atstāt lielu iespaidu. Kādā gadījumā tie var paveikt daudz laba?

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

Jēkabs turpina, 5. b un 6. pantā salīdzinot mēli ar uguni. Ar ko šī ilustrācija atšķiras no iepriekšējām?

�����������������������������������������������������������������������������������



Ko Jēkabs domā, sakot, ka “mēle ir elles aizdedzināta”?

�����������������������������������������������������������������������������������

9. un 10. pantā teikts, ka mēs savu muti izmantojam divos pretējos veidos. Kādos?

��������������������� , kas nozīmē  ���������������������������������������������������

��������������������� , kas nozīmē  ���������������������������������������������������

Kādu ilustrāciju Jēkabs izmanto 11. pantā, lai parādītu, ka neatbilstoši izmantojam savu mēli?

�����������������������������������������������������������������������������������

12. pantā Jēkabs atsaucas uz dabas likumiem: auglis atbilst kokam, kurā tas izaug. Kā šī pēdējā ilustrācija 
attiecas uz mums?

�����������������������������������������������������������������������������������

“No sirds pilnības mute runā.” (Mat. 12:34)

“Pasargi, ak Kungs, manu muti un sargi manas lūpas!” (Ps. 141:3) 
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J ē k a b a  3 :17–4: 2
Mērķi: Jaunie ticīgie 

apdomās, kas var izraisīt konfliktus,

apzināsies postu, ko rada konflikti, un vēlēsies kļūt par miera nesējiem,

centīsies pret visiem būt laipni un rimti .

Neatpestītie pāri visam apzināsies, ka viņiem nepieciešams samierināties ar Dievu.

Ievads: Diskusija, izmantojot dažādus priekšmetus
[Sagādājiet nodarbībai dažādus priekšmetus, piemēram,

elastīgu lentu
sērkociņus
pulksteni
šaha kauliņu

kompasu
marles saiti
masku
kniepadatu

sveci
līmlentu
kabatlakatu
makšķerāķi

dzēšgumiju
svilpi
lineālu

Dažiem pusaudžiem lūdziet padomāt par attiecībām ar vecākiem. Citi lai padomā 
par attiecībām ar draugiem. Trešā grupa domā par attiecībām ar skolotājiem. Katra 
grupa var izvēlēties priekšmetus, kas simbolizē šīs attiecības, tad pēc kārtas viņi 
paskaidro savu izvēles iemeslu, neminot aizvainojošas detaļas. Piemēram: “Kad 
lūdzu vecākiem atļauju sestdienas vakarā kaut kur doties, tas līdzinās sērkociņa 
uzvilkšanai, saruna kļūst gaužām karsta.” Vairāki jaunieši var izmantot vienu un to 
pašu priekšmetu.]

Mūsu attiecības ātri var mainīties. Var sākties strīds un atstāt pēdas. Šodien 
apskatāmajā rakstu vietā Jēkabs izskaidro konfliktu sākšanos un kā no tiem 
izvairīties. [Izdaliet darba lapas.]

Bībeles lasījums: Jēkaba 3:17–4:2
[Iesakām sākt ar teksta otro daļu, lai studēšanu darītu skaidrāku.]
4:1 No kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā? Vai ne no turienes, no 

kārībām, kas cīnās jūsu locekļos?
4:2 Jūs iekārojat, un jums nav; jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt; jūs 

cīnāties un karojat. Jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu.
3:17 Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, 

paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības.
3:18 Bet taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas mieru tur.

1. Par kāda veida konfliktiem Jēkabs šeit runā?
Par ticīgo konkurenci vietējā draudzē [darba lapa]. Mums ir vienīgi ierobežota 
informācija, bet Jēkaba lietotie vārdi daudz ko atklāj. Daži cilvēki vēlējās vadošus 
posteņus draudzē, apskauda citus vai vēlējās uztiept savus uzskatus. Draudze bija 
kā teātris, kur norisinājās nožēlojama cīņa par varu. (Pāvils atstāsta tādus pašus 
notikumus. Domstarpības reizēm izcēlās doktrīnas un kristīgās prakses dēļ – 2. Kor. 
12:20; Tit. 3:9).

Vārdi “kari” un “cīņas” 1. pantā nenozīmē, ka kristieši fiziski cīnījās. Viņu strīdi, 
iespējams, pārsvarā bija vārdu līmenī. Tomēr, kā mācījāmies iepriekšējā reizē, 
vārdiskā ļaunprātība var spēcīgi ievainot.

Cēloņi

7 Konflikti
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2. Jēkabs grib, lai apdomājam šo konfliktu cēloni. Kas teikts 
turpmākajā 1. panta daļā?
Tie nāk no kārībām [darba lapa], kas dziļi iesakņojušās mūsu sirdī. Atsevišķu 
kristiešu nicināmā attieksme cēlās gan no viņu personīgajām ambīcijām, gan no 
varaskāres. Tie domāja tikai par savām pašu un ne par draudzes interesēm. [Jēkabs 
vārdu “kārības” grieķu valodā izsaka ar vārdu, kas pats par sevi ir neitrāls, bet 
rakstu vietas kontekstā iegūst neveselīgu nokrāsu. Šis teksts atgādina Jēkaba 1:14, 
kur runa par kārdināšanu izcelsmi.]

Metode: Situācijas izpēte
Mūsdienu konflikti arī ceļas no mūs virzošajām kārībām un tieksmēm. Kādas 
sliktas vēlmes izraisīja strīdu sekojošā situācijā?

• Pēc spēles zaudēšanas ģērbtuvē kāvās divi futbolisti.
• Jaunietis strīdas ar vecākiem, ka tie neļauj viņam sestdienas vakarā iet uz diskotēku.
• Saņēmis atpakaļ savu izlaboto mājasdarbu, skolēns iziet no klases, aizcirzdams 

durvis.
• Pusaudzis uz velosipēda izkliedz apvainojumus savam kaimiņam, kas brauc blakus 

ar savu augstas klases skuteri.
[Atbildes atkarīgas no tā, kā interpretē situāciju: godkāre, lepnība, skaudība, 
alkatība.] Tā vietā, lai ļautos dusmu izvirdumam, mums jāapdomā, kādi attiecīgās 
rīcības motīvi.

3. Vai tavas alkas ir apmierinātas?
Mēs nevaram iegūt to, ko gribam [darba lapa]. Ir tik daudz lietu, kuras mēs vēlētos! 
Ir nenovēršami, ka reizēm mēs savās gaidās viļamies. Mēs bieži jūtamies sagrauti 
un nespējam samierināties ar to, kas mums ir, vai ar savu sociālo stāvokli.

4. Jēkabs turpina, runājot par sekām. Kur saskaņā ar 2. panta 
beigu daļu ved mūsu neapmierinātās vēlmes?
Uz slepkavību, cīņām un kariem [darba lapa]. Ceļas skaudība un ved pie naidīgas 
rīcības – gluži kā balons, kas, pārāk piepūsts ar gaisu, galu galā pārsprāgst. 

5. Vai kristieši tiešām slepkavoja?
Vārds nav uztverams burtiski. Jēkabs, galvenokārt, runā par morāliem noziegumiem 
[darba lapa]. Mūsu attieksme un vārdi pat bez fiziskas vardarbības var dziļi ievainot, 

“iznīcināt” cilvēku. (Mat. 5:21-26 Jēzus uzsver dusmu nopietnību. Viņš stingri pavēl 
ļaudīm iet un bez kavēšanās izlīgt ar saviem brāļiem.)

6. Vai vari iedomāties Bībeles stāstu, kur skaudība tiešām noveda 
līdz slepkavībai?
Stāsts par Kainu un Ābelu [darba lapa] 1. Moz. 4:1-16. Kains nespēja izturēt, ka 
Dievs labvēlīgāk noskatījās uz viņa brāļa upuri. Kaut gan Dievs viņu brīdināja, 
Kains necentās nomierināties. Viņš uz lauka nogalināja savu brāli. Šī drāma ir 
atkārtojusies no paaudzes uz paaudzi.

Ilustrācija: Statistika
Tikai viens solis vārdisku ļaunprātību šķir no fiziskas. Daudz jauniešu skolās 
ir pārkāpuši šo robežu. Pēc Francijas valdības sniegtās informācijas, 2002/2003. 
mācību gadā  reģistrēti 72 057 vardarbības gadījumi. 70 procentu gadījumu ir 
notikuši koledžās starp 12–15 gadīgajiem. Uzskaitītie pārkāpumi:

• 21 003 fiziskās vardarbības gadījumi,
• 7844 zādzības vai zādzības mēģinājumi,
• 1952 akmeņu vai citu priekšmetu mešanas gadījumi,
• 1757 izspiešana vai izspiešanas mēģinājumi.

Vai savā skolā esi sastapies ar šādiem vai tamlīdzīgiem gadījumiem? Kā tu reaģēji? 
Ko varam darīt, lai iegrožotu ļaunumu?

Sekas
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7. Ja vēlamies kļūt par miera nesējiem, ar ko vispirms mums 
jāizlīgst?
Ar Dievu [darba lapa]. Cilvēks, darot ļaunu, ir sevi padarījis par Dieva ienaidnieku 
(Kol. 1:21). Padots pats sev, viņš ir savu kārību vergs (Tit. 3:3) un nav spējīgs 
dzīvot mierā ar citiem. Bet Savā mīlestībā uz mums Dievs ir salīdzinājis mūs ar 
Sevi ar Sava Dēla upuri pie krusta (Kol. 1:22). Jēzus novāca grēka barjeru, kas 
atradās starp mums un Dievu. Grēcīgajam cilvēkam tikai jāpieņem ticībā no 
Dieva salīdzināšanās piedāvājums. Viņam jāsatver pretim pastieptā roka. Vai esi 
salīdzinājies ar Dievu? Vai tev ir miers ar Viņu?

8. Kas ir “gudrība, kas nāk no augšienes”, par ko Jēkabs runā 
3. nodaļas 17. pantā?
Vārds “gudrība” bieži lietots, runājot par pareizām zināšanām vai vārdiem. Jēkabs 
ar to domā pareizu uzvedību. “Gudrība, kas nāk no augšienes” ir ceļš uz Dieva 
iedvesmotu dzīvi [darba lapa]. Šajā pantā Jēkabs apraksta, kādai jābūt cilvēka 
uzvedībai saskaņā ar Dieva prātu.

Metode:
[Sadaliet jauniešus grupās pa diviem vai trim. Lai viņi kopīgi atrod pareizo rīcības 
pāri katrai no gudrības kvalitātēm.]

Gudrība no augšienes
Tā ir šķīsta Izturas nosvērti, nezaudējot 

savaldību

Miermīlīga Akceptē to, kas prasīts izdarīt, 
tā vietā, lai vienmēr pretotos

Lēnprātīga Cenšas būt mierā ar visiem 
apkārtējiem

Paklausīga Ir patiess, zinot, kā runāt 
patiesību mīlestībā

Pilna žēlastības Cenšas uzvesties pienācīgā 
veidā

Nes labus augļus Dara labu un ir laipns pret 
tiem, kam ir vajadzības

Taisnīga
Mīl, nevienu nešķirojot

Bez liekulības Dara citiem daudz laba

[Kad diagramma izlabota, lūdziet, lai pusaudži pie sevis to pārlasa un pasvītro 
divas kvalitātes kreisajā kollonā, kurās viņiem nepieciešams laboties.] Šīs 
kvalitātes krāšņi izpaudās Jēzū Kristū. Viņš ir Labais Gans, lēnprātīgs un laipns 
(2. Kor. 10:1). Viņš ir pilnīgi šķīsts. Viņš ir patiesība. Viņš nes mieru un liek 
mācekļiem to dot tālāk (Mat. 5:9). 

9. Vai kristiešiem reizēm jākonfrontē? Kādos gadījumos?
Iedomājies, ka tu redzi trīs jauniešus terorizējam bērnu. Tie nosviež viņa riteni, 
izber somas saturu zemē un sāk to spārdīt. Vai tev nevajadzētu mēģināt iejaukties?

Iedomājies, ka pusdienas pārtraukumā tavi draugi sāk runāt par garīgām lietām un 
viens no tiem naidīgiem vārdiem apvaino Dievu. Vai tev nevajadzētu censties viņu 
apstādināt?

Reizēm mums jāiestājas par Dievu un par labo [darba lapa]. Šādās cīņās tev 

Priemērota 
uzvedība
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jāiesaistās. Bet uzmanies, ka šajos izņēmuma gadījumos tu neaizmirsti kristīgās 
ticības principus. Nekādi nav attaisnojams karojošs gars.

16 gadi +
Interesanti teksti pārrunām:

Mateja 21:12-13; 22:15-21: Kungs Jēzus izdzina tirgoņus no Tempļa un apgāza viņu 
galdus, jo tie Dieva namu bija padarījuši par laupītāju bedri. Citā gadījumā Viņš 
nikni pretojās farizejiem, kuri sagrozīja patiesību.

Apustuļu darbi 4:15-20: apustuļi bija konfliktā ar autoritātēm, kad tās viņiem 
aizliedza pasludināt evaņģēliju.

10. Beidzot, kādu tēlu Jēkabs izmanto 18. pantā, lai mudinātu 
mūs būt miera izplatītājiem?
Sēšanu, paturot prātā pļauju [darba lapa]. Darbs miera labā nav viegls. Taču jūsu 
sētais nesīs labu un veicinās tādas attiecības, kādas patīk Dievam. [18. pants rada 
grūtības tulkotājiem. Taisnības auglis ir vai nu miera nesēju sēts, vai sēts viņiem.]

Metode: lomu spēle
Ja pietiek laika, varat izspēlēt konfliktsituāciju.

Tēvs ir šokēts, sava pusaudža kabatā atrodot cigaretes. Kad pusaudzis stāsta, ka tās 
pieder viņa draugam, tēvs kļūst dusmīgs. Iejaucas māte.

Pēc stundām Dāvids lūdz Markam mobilo telefonu. Viņš atsakās dot, jo Dāvids 
tajā dienā to ir aizņēmies jau trīs reizes. Izraisās strīds. Trešais pusaudzis, Roberts, 
cenšas panākt mieru.

[Mērķis ir padomāt, kā atrisināt konfliktu. Kad skečs nospēlēts, veltiet laiku, 
lai ar jauniešiem notikušo pārrunātu: ko Roberts teica, lai nomierinātu savus 
draugus? Ar kādām grūtībām viņš sastapās? Kādos citos veidos viņš varēja mēģināt 
panākt izlīgšanu? Vai viņam vajadzēja paust savus uzskatus, lai samierinātu abus 
strīdniekus? Pēc diskusijas izspēlējiet scēnu vēlreiz ar citiem dalībniekiem.]

Noslēgums
Varbūt esat atklājuši, ka jūsu attiecības kādā jomā nav veselīgas, varbūt ar vecākiem, 
skolotājiem, draugiem vai citiem. Vai, sākot no šī brīža, gribat panākt mieru?

Bēdz no jaunekļa iekārēm un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera ar tiem, 
kas piesauc To Kungu ar skaidru sirdi. 2. Tim. 2:22.



J ē k a b a  3 :17–4: 2
4:1 No kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā? Vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu 

locekļos?
4:2 Jūs iekārojat, un jums nav; jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt; jūs cīnāties un karojat. Jums 

nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu.
3:17 Tā gudrība, kas nāk no augšienes, 

vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, 
paklausīga, pilna žēlastības un labu 
augļu, taisnīga, bez liekulības.

3:18 Bet taisnības auglis mierā top sēts 
tiem, kas mieru tur.

Konflikti

Cēloņi
Par kāda veida konfliktiem Jēkabs šeit runā?

�����������������������������������������������������������������������������������

Jēkabs grib, lai apdomājam šo konfliktu cēloni. Kas teikts turpmākajā 1. panta daļā?

�����������������������������������������������������������������������������������
Pēc spēles zaudēšanas 
ģērbtuvē kāvās divi 
futbolisti.

Jaunietis strīdas ar 
vecākiem, ka tie neļauj 
viņam sestdienas vakarā 
iet uz diskotēku.

Saņēmis atpakaļ savu 
izlaboto mājasdarbu, 
skolēns iziet no klases, 
aizcirzdams durvis.

Pusaudzis uz velosipēda 
izkliedz apvainojumus 
savam kaimiņam, kas 
blakus brauc ar savu 
augstās klases skuteri.

Ko otrā panta pirmā daļa atklāj par iekārēm un vēlmēm mūsos?

�����������������������������������������������������������������������������������

Sekas
Jēkabs turpina, runājot par sekām. Kur saskaņā ar 2. panta beigu daļu ved mūsu neapmierinātās vēlmes?

�����������������������������������������������������������������������������������

Vai kristieši tiešām slepkavoja?

����������������������������������������������������������������������������������



Vai vari iedomāties Bībeles stāstu, kur skaudība tiešām noveda līdz slepkavībai?

�����������������������������������������������������������������������������������

Piemērota uzvedība
Ja vēlamies kļūt par miera nesējiem, ar ko vispirms mums jāizlīgst?

�����������������������������������������������������������������������������������

Kas ir “gudrība, kas nāk no augšienes”, par ko Jēkabs runā 3. nodaļas 17. pantā?

�����������������������������������������������������������������������������������

Tā ir šķīsta Izturas nosvērti, nezaudējot savaldību

Miermīlīga Akceptē to, kas prasīts izdarīt, tā vietā, 
lai vienmēr pretotos

Lēnprātīga Cenšas būt mierā ar visiem apkārtējiem

Paklausīga Ir patiess, zinot, kā runāt patiesību 
mīlestībā

Pilna žēlastības Cenšas uzvesties pienācīgā veidā

Nes labus augļu Dara labu un ir laipns pret tiem, kam ir 
vajadzības

Taisnīga Mīl, nevienu nešķirojot

Bez liekulība Dara citiem daudz labu

Vai kristiešiem reizēm jākonfrontē? Kādos gadījumos?

�������������������������������������������

�������������������������������������������

Beidzot, kādu tēlu Jēkabs izmanto 18. pantā, lai 
mudinātu mūs būt miera izplatītājiem?

�������������������������������������������

Bēdz no jaunekļa iekārēm un dzenies pēc taisnības, 
ticības, mīlestības, miera ar tiem, kas piesauc To Kungu 
ar skaidru sirdi. 2. Tim. 2:22.
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J ē k a b a  4 :13–16
Mērķi: Jaunie ticīgie

atzīs, ka viņu nākotnes plāni ir suverēnā Dieva rokās,

nožēlos, ka reizēm ir kaluši augstprātīgus plānus,

lūgšanā pakļaus savus plānus Dieva gribai .

Neatpestītie pārdomās, ka dzīve ir īsa, un tiks mudināti ticēt Dievam un iegūt 
mūžīgo dzīvību.

Ievads: Fotovaloda
[Pirms nodarbības no dažādiem žurnāliem izgrieziet apmēram 50 fotogrāfijas un 
uzlieciet uz galda. Uzdodiet pusaudžiem jautājumu: “Kādi ir tavi nākotnes plāni?” 
Tie var būt īstermiņa, vidēja un ilgtermiņa plāni. Viņiem jāizmanto viena vai divas 
fotogrāfijas, lai ilustrētu savu atbildi. Vairāki pusaudži var izmantot vienu un to 
pašu fotogrāfiju.]

Vai būsim spējīgi īstenot savus plānus? Mēs to īsti nezinām. Rakstu vietā, ko šodien 
studējam, Jēkabs atgādina, ka mūsu nākotne ir atkarīga no Dieva un mēs nezinām, 
ko mums nesīs rītdiena. [Izdaliet darba lapas.]

Bībeles lasījums: Jēkaba 4:13–16
13 Nu tad jūs, kas sakāt: šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un 

pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu, –
14 jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu; jo tā ir tvaiks, kas uz īsu brīdi ir 

redzams un tad izgaist,
15 kur jums būtu jāsaka: ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un 

to. – ”
16  Bet tagad jūs lielāties savā augstprātībā; katra tāda lielība ir ļauna.

1. Kādas profesijas pārstāvjus Jēkabs 13. pantā uzrunā?
Bagātus biznesmeņus, kas plāno jaunus ienākumus [darba lapa]. Jēkaba laikā 
komercija jau bija plaši izplatīta. Daudz jūdu devās uz Vidusjūras baseina pilsētām 
veidot biznesu. [Tas, ka nav lietots izteiciens “mani brāļi”, liecina, ka Jēkabs runā 
par biznesmeņiem vispār un ne tikai par ticīgajiem.]

Lasot šo pantu, mēs varam redzēt pazīstamu ainu no mūsdienu dzīves: biznesmeņi 
pārceļ savus birojus uz lielākām pilsētām, lai attīstītu savu biznesu, iegūtu plašāku 
tirgu un peļņu.

2. Pārlēksim uz 16. pantu. Kas ar šiem cilvēkiem un viņu plāniem 
nav kārtībā?
Viņi ir augstprātīgi [darba lapa]. Pārliecināti par sevi, tie izlemj, kur iet, kad un uz 
cik ilgu laiku, it kā viņi paši pilnībā varētu kontrolēt apstākļus. Jēkabs nekritizē 
to, ka viņi plāno, bet gan nosoda iedomību, kādā biznesmeņi rīkojas. Tie domā, 
ka ir noteicēji pār laiku. “Mēs pavadīsim gadu un izvērsīsim savu biznesu šajā 
jaunajā pilsētā, un brīnišķīgi piepildīsim savas kabatas. Sekmes garantētas!” Jēkabs 
vēlas labot šo augstprātīgo domāšanu. Vai arī mums nav tendence būt pārāk 
pārliecinātiem par sevi?

Reizēm 
mūsu plāni ir 
augstprātīgi 

8 Nākotnes plāni
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3. 14. pantā Jēkabs uzdod pirmo jautājumu. Par ko viņš saviem 
klausītājiem grib atgādināt?
Mēs nezinām, ko rītdiena mums nesīs [darba lapa]. 

Biznesmenis, kas plāno gadu uz priekšu, patiesībā nezina, kas notiks rīt. Kontrole 
pār laiku ir tikai ilūzija.

4. Kas mūsu dzīvē var negaidīti notikt un apdraudēt mūsu 
plānus?
Slimības, nelaimes gadījumi, teroristu uzbrukums, finansiālās izmaiņas, jauna 
mīlas dēka, Tā Kunga atnākšana… [darba lapa]. Tā Kunga atnākšana var notikt 
kuru katru brīdi. Par to mācīsimies nākamajā nodarbībā. Ir skaidrs, ka negaidīti 
notikumi var izmainīt mūsu dzīves gaitu. Modernā tehnoloģija nedod mums 
iespēju izbēgt no nenoteiktības. Mēs nezinām, kad beigsies mūsu dzīve uz zemes.

5. Kādēļ Jēkabs 14. pantā dzīvi salīdzina ar tvaiku, kas redzams 
tikai mirkli?
Tādēļ, ka mūsu dzīve ir trausla un īsa [darba lapa]. Padomā par rīta miglu, kas 
pārklāj ezeru vai ietin piekrastes ciemu. Kad uzlec saule, tā ātri vien izklīdina miglu, 
kas pazūd dažos mirkļos. [Piezīme: šeit izmantotais grieķu vārds var nozīmēt arī 
dūmus. Mūsu eksistence ir kā dūmi, ko vējš ātri izgaiņā.] Nevajag aizmirst faktu, ka 
mūsu dzīve ir īsa un nenoteikta.

16 gadi +
Gudrības grāmatās Bībelē bieži vien runāts par dzīves gaistošo dabu. Ar vecāku 
grupu varat studēt šādus tekstus: Īj. 7:7  dzīve salīdzināta ar elpu; Ps. 90:3-6  ar zāli, 
kas rītā zied un vakarā vīst; Ps. 102:4  ar izzūdošiem dūmiem; Ps. 144:4  ar dvašu un 
izzūdošu ēnu.

Sk. arī Ps. 39:5-8 un Salamana pam. 27:1.

Ilustrācija: Sasniegt simt gadu vecumu
M. J. Rodale bija Amerikas žurnāla galvenais redaktors un organiskās barības 
piekritējs. 72 gadu vecumā viņš pārliecināti paziņoja, ka nodzīvos līdz simts gadiem. 
Tikko šis apgalvojums bija publicēts “The New York Times” un televīzijā, viņš mira 
no sirdslēkmes.

6. Vai mums tādēļ būtu jādzīvo bailēs no rītdienas?
Mūsu eksistences trausluma apzināšanās var uztraukt tos, kas ir tālu no Dieva. 
Jāņa 3:36 teikts: “Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība [darba lapa]. Bet, kas Dēlam 
neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa.”

Ir būtiski, lai mūsu cerība būtu likta uz Jēzu Kristu, kas mira pie krusta mūsu grēku 
dēļ un augšāmcēlās. Tad mūsu liktenis ir drošs, kaut arī trūkst skaidrības par šo 
zemes dzīvi. Mēs priecājamies par mūžīgo dzīvi pie Dieva. Vai tev ir šāda drošība?

Atsevišķi jaunieši plāno atgriezties vēlāk. “Vēlāk jau redzēs, man ir daudz laika!” 
Bet rīt var būt par vēlu. Tādēļ nekavējies!

7. Ko mums saskaņā ar 15. pantu vajadzētu darīt, kad kaut ko 
plānojam?
Jāsaka “ ja Tas Kungs tā gribēs” [darba lapa].

Šis izteiciens nav kaut kāda maģiska formula, kuru atkārtojot, sekmes garantētas.

8. Kāda attieksme atspoguļojas šajos vārdos?
Tā ir pieticība, atzīstot, ka mūsu plāni ir atkarīgi no Dieva [darba lapa]. Pretēji 
mums Dievs jau zina, kas notiks rīt. Savā lielumā Viņš kontrolē notikumu gaitu. 
Viņš ir laika un vēstures Kungs. Tā vietā, lai iestigtu savos plānos, mums pazemīgi 

Mūsu plāni ir 
ļoti nenoteikti

Mums savi  
plāni jāpakļauj  

Dievam 
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jāatzīst Viņa vara pār mūsu dzīvi. Mūsu plānu izdošanās vai neveiksme ir atkarīga 
no Dieva. Tādēļ paļāvībā savus plānus uzticēsim Viņam.

Ilustrācija: “DV”
Varbūt reklāmās vai kristīgajos rakstos esat ievērojuši burtus “DV”. Tas nozīmē, 
“Ja Dievs gribēs” no latīņu “domino volente”. Šos divus burtus bieži lieto, runājot 
par nākotnes plāniem. “DV” bieži tiek likts aiz paredzamajiem datumiem. Šim 
paradumam jāatgādina cilvēkiem, ka visi plāni ir atkarīgi no Dieva gribas.

Metode: Tabula
Dievs nepretojas tam, ka mums ir nākotnes plāni, bet prasa, lai mēs tos pakļaujam 
Viņa gribai. Paskatīsimies, kā apustulis Pāvils izstrādāja dažādus projektus, bet ļāva 
Dievam attiecībā uz tiem paturēt pēdējo vārdu. [Lūdziet brīvprātīgos sameklēt un 
nolasīt šos Bībeles tekstus. Lai pusaudži aizpilda darba lapās doto tabulu.]

Apustulis Pāvils: Viņa plāni Viņa pakļaušanās

Apustuļu darbi 18:21 Atgriezties Efezā Ja Dievs gribēs

Romiešiem 1:10 Lai pašķirtos ceļš pie 
romiešiem Pēc Dieva gribas

1 . Korintiešiem16:7 Palikt kādu laiku pie 
korintiešiem Ja Tas Kungs gribēs

Filipiešiem 2:19 Sūtīt pie filipiešiem 
Timoteju

Iekš (uzticoties) Kunga 
Jēzus 

Svarīgi ir ne tikai teikt vārdus, “ja Tas Kungs gribēs”, bet patiesi padoties Dieva 
gribai. Ja mūsu plāni sekmējas, slavēsim Dievu par to. Ja tie neizdodas, pazemīgi 
pieņemsim, ka tie neietilpa Dieva plānā. 

9. Kādēļ, kā teikts 16. pantā, mums ir tendence atstāt Dievu ārpus 
saviem plāniem?
Lielības un augstprātības dēļ [darba lapa]. Lepnība mudina mūs kalt pašpaļāvīgus 
plānus. Mēs apgalvojam, ka paši varam vadīt savu dzīvi. Mēs domājam, ka esam 
pašpietiekami un spriežam vienīgi “horizontāli”. Lepnība liek mums izturēties 
nevērīgi pret Dieva suverenitāti. Mēs Viņu atstājam ārpus saviem plāniem. Tas ir 
muļķīgi, jo Dievs ir vienīgais, kurš valda pār visu.

Metode: Izdomātā vēstule
[Sadaliet jauniešus grupās pa četriem vai pieciem, iedodiet katrai grupa papīru, 
rakstāmo un dodiet norādījumus.]

Iedomājieties, ka esat saņēmis vēstuli no drauga.

“Mīļais…, man jāizlemj, par ko mācīties. Vienmēr esmu sapņojis kļūt par sporta 
skolotāju, bet man arī patīk darbs ar datoriem. Mana mamma gribētu, lai es kļūtu 
par inženieri, bet manas sekmes matemātikā ir viduvējas, tāpēc es par to nevaru 
sapņot. Es nezinu, ko darīt, un baidos pieļaut kļūdu. Ko man izlemt? Vai tu vari man 
palīdzēt? Vai lūgsi par mani?”

Kopīgi uzrakstiet atbildi, izmantojot sekojošus padomus no Bībeles: Jēk. 4:15 
(pakļaujies Dieva gribai); Salamana pam. 3:5-6 (paļaujies uz Viņa vadību); Pam. 
15:22 (meklē labu padomu).

Noslēgums
Mums visiem ir plāni vai sapņi. Mums jāuzmanās, ka nekļūstam augstprātīgi 
kā biznesmeņi, pie kuriem vērsās Jēkabs. Atcerēsimies, ka mūsu eksistence un 
darbošanās ir nenoteikta. Mēs nezinām, ko nesīs rītdiena, lūgšanā savus plānus 
varam ielikt suverēnā Dieva rokās un lūgt, lai viņš mūs vada Savos pilnīgajos ceļos.

Vai jūs veltīsiet  šovakar laiku, lai uzticētu Dievam savus plānus un sapņus?
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Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus un māci man Tavas tekas… Bet es paļaujos uz Tevi, ak Kungs,… Tavā rokā 
stāv mani likteņi. (Ps. 25:4; 31: 15-16)



J ē k a b a  4 :13–16
13 Nu tad jūs, kas sakāt: šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un 

tirgosimies un gūsim peļņu, – 
14 jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu; jo tā ir tvaiks, kas uz īsu brīdi ir redzams un tad izgaist,
15 kur jums būtu jāsaka: ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to. –
16 Bet tagad jūs lielāties savā augstprātībā; katra tāda lielība ir ļauna.

Nākotnes plāni

Reizēm mūsu plāni 
ir augstprātīgi

                                                Kādas profesijas pārstāvjus Jēkabs uzrunā 13. pantā?

                                                               Pārlēksim uz 16. pantu. Kas ar šiem cilvēkiem un                  
                                                               viņu plāniem nav kārtībā?

Mūsu plāni ir ļoti nenoteikti
                                                    14. pantā Jēkabs uzdod pirmo jautājumu. Par ko viņš saviem klausītājiem                 
                                                     grib atgādināt?

                                                   Kas mūsu dzīvē var negaidīti notikt un apdraudēt mūsu plānus?

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

Kādēļ Jēkabs 14. pantā dzīvi salīdzina ar tvaiku, kas redzams tikai mirkli?

�����������������������������������������������������������������������������������

Jāņa 3:36 teikts: “Kas tic Dēlam, ���������������������������������������������������������; 
Bet, kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa.”



Svarīgi ir ne tikai teikt vārdus, “ja Tas Kungs gribēs”, bet patiesi padoties Dieva gribai. 

Kādēļ, kā teikts 16. pantā, mums ir tendence atstāt Dievu ārpus saviem plāniem?

�����������������������������������������������������������������������������������

Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus un māci man Tavas tekas… 
Bet es paļaujos uz Tevi, ak Kungs,… Tavā rokā stāv mani likteņi.
 (Ps. 25:4; 31:15–16)

Mums savi plāni jāpakļauj Dievam
Ko mums saskaņā ar 15. pantu vajadzētu darīt, kad kaut ko 
plānojam?

 ����������������������������������������������������

 ��������������������������������������������

Kāda attieksme atspoguļojas šajos vārdos?

 �������������������������������������������

 �������������������������������������������

 �����������������������������������������������

Apustulis Pāvils : Viņa plāni Viņa pakļaušanās

Apustuļu darbi 18:21

Romiešiem 1:10

1 . Korintiešiem 16:7

Filipiešiem 2:19
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J ē k a b a  5 :1–8
Mērķi: Jaunie ticīgie

sapratīs, ka Tas Kungs atgriezīsies sodīt netaisnos un atalgot uzticīgos,

apzināsies, ka Kristus var atgriezties jebkurā brīdī un ka mums jābūt gataviem,

gatavosies Tā Kunga atnākšanai, stāstot līdzcilvēkiem evaņģēlija vēsti .

Neatpestītie tiks mudināti uzticēties Kristum, lai viņi būtu starp tiem, kurus Jēzus 
ņems pie Sevis godībā.

Ievads: Vētra 
Vai esat kādreiz, skatoties pa logu sapratuši, ka tuvojas vētra? Sāk pūst vējš, nesot 
pa gaisu lapas. Nāk melni mākoņi, un debesis satumst. Reizēm var redzēt zemu 
lidojam bezdelīgas. Cilvēki uz ielām steidzas pajumtē. Visi aizver durvis un logus, 
pirms tie paši ir aizcirtušies. Vērojot šīs zīmes, tu nevari kļūdīties: tūlīt būs vētra!

Rakstu vietā, ko šodien studēsim, Jēkabs runā par Kristus atgriešanos. Visas zīmes, 
šķiet, rāda, ka tas ir pavisam tuvu, bet mēs nezinām, kad tas notiks. Šī lielā diena 
dažiem būs briesmu, dažiem prieka diena. Pārliecināsimies, vai esam tai gatavi! 
[Izdaliet darba lapas.]

Bībeles lasījums: Jēkaba 5:1–4,7–8
1 Nu tad, bagātnieki, raudiet un vaimanājiet par tām nelaimēm, kas jums nāk 

virsū.
2 Jūsu bagātība ir sapuvusi, un jūsu drēbes ir kodes saēdušas,
3 jūsu zelts un sudrabs ir sarūsējis, un viņu rūsa būs jums par liecību un saēdīs 

jūsu miesas kā uguns. Jūs esat sev mantas krājuši pēdējās dienās.
4 Raugi, alga, atrauta strādniekiem, kas ir nopļāvuši jūsu laukus, brēc, un 

pļāvēju saucieni ir sasnieguši Tā Kunga Cebaota ausis.
7 Esiet pacietīgi, brāļi, līdz Tā Kunga atnākšanai. Raugi, zemkopis gaida dārgo 

zemes augli, pacietīgi uz to cerēdams, līdz tas dabū agro un vēlo lietu.
8 Pacietieties arī jūs, stipriniet savas sirdis, jo Tā Kunga atnākšana ir tuvu.

1. 4. nodaļā Jēkabs uzrunāja bagātos tirgotājus. Pie kā viņš tagad 
vēršas?
Pie bagātiem zemes īpašniekiem [darba lapa]. Teksts apraksta ļoti bagātus cilvēkus, 
kuriem pieder zeme un kuri nodarbina strādniekus. Šie saimnieki ir skopi un 
cietsirdīgi. [Tāpat kā iepriekšējā nodaļā, Jēkabs īpaši nerunā par zemes īpašniekiem 
kristiešiem; viņš runā vispārīgi.]

2. Kādēļ šiem bagātniekiem būtu jāraud un jāvaimanā  (1. pants)?
Posta dēļ, kas tiem nāk virsū [darba lapa]. Kad atgriezīsies Kungs Jēzus, tie tiks bargi 
tiesāti.

16 gadi +
Vārdu sakārtojums 1. pantā atgādina Vecās Derības tekstu. Pravieši aicināja 
netaisnos sērot, jo teju teju pār tiem nāks Dieva dusmas – Jesajas 13:6.

Netaisno 
sodīšana

9 Kristus atgriešanās
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3. 2. un 3. pantā Jēkabs metaforiski runā par bagātību. Vai vari to 
izskaidrot? Pabeidz sekojošos teikumus:

• Tas, ka viņu bagātība ir sapuvusi, kožu saēsta, sarūsējusi, nozīmē… mūžības 
skatījumā tai nav vērtības. 

• Tas, ka viņu bagātība liecinās pret tiem un saēdīs to miesas kā uguns, nozīmē… tie 
tiks sodīti par to, ka nepareizi izmantoja savu bagātību.

4. Jēkabs min divus galvenos iemeslus, kādēļ bagātie zemes 
īpašnieki tiks sodīti. Kāds saskaņā ar 3. pantu ir pirmais?
Viņi krāja bagātību savtīgos nolūkos [darba lapa]. Šie vīri krāja bagātību, nedomājot 
par citiem. Tie neņēma vērā apkārtējo vajadzības. Cik muļķīga rīcība, kad tiesas 
diena ir durvju priekšā!

5. Kāds ir otrais viņu soda iemesls, kas to stāvokli vēl vairāk 
pasliktina  (4. pants)?
Tie neizmaksāja strādniekiem algu [darba lapa]. Viņi ne tikai neievēroja citu 
vajadzības, bet pat apdraudēja to cilvēku dzīves, kuri no tiem bija ekonomiski 
atkarīgi, un viņus izmantoja. Jēkaba izteiktā apsūdzība balstās uz Israēlam 
dotajiem norādījumiem par sociālo dzīvi (5. Moz. 24:14-15; 3. Moz. 19:13; Jer. 22:13). 
Strādniekam, kas bija salīgts, lai artu vai novāktu ražu, bija jāsaņem pienācīga alga 
tajā pašā dienā pirms saulrieta. Visnabadzīgākajiem vajadzēja naudu, lai nopirktu 
ģimenei ēdienu. Algas aizturēšana vai samazināšana varēja apdraudēt strādnieka 
vai viņa ģimenes locekļu dzīvību.

6. Ko Jēkabs domā, 4. panta beigās teikdams, ka pļāvēju saucieni 
ir sasnieguši Tā Kunga ausis?
Dievs zina, cik slikti rīkojas zemes īpašnieki, un nesīs taisnību [darba lapa]. Bagāto 
rīcība Tam Kungam nav apslēpta. Dievs ir viszinošs, svēts un varens. Viņš neļaus 
ļaunajam palikt nesodītam.

16 gadi +
Rakstos visur ir minēti kliedzieni, kas nonāk pie Dieva: 1. Moz. 4:10 (Ābela asinis), 
1. Moz. 18:20 (sūdzības par Sodomu un Gomoru), 2. Moz. 2:23 (Israēla bērnu 
vaimanas Ēģiptē).

7. Vai šodien ir tādi bagāti cilvēki, kuri iegūst naudu, izmantojot 
citus?
[Lai pusaudži min dažus piemērus no mūsdienu dzīves.] Mēdz būt priekšnieki vai 
politiķi, kuri piesavinās lielas naudas summas. Šodien krāpšana var notikt ļoti 
veikli un apdomīgi. Taču no Dieva tiesas nevar izbēgt. [Varat dot izgriezumus no 
avīzēm, kur runāts par šo tēmu.]

Metode: Situācijas izpēte
[Varat sadalīt pussaudžus grupās. Viņi var lasīt Geita dzīves kopsavilkumu un 
atbildēt uz pārdomas izraisošiem jautājumiem.] 

Viljams H. Geits ir Microsoft akciju sabiedrības priekšsēdētājs. Viņš piedzima Sietlā 
1955. gadā. 13 gadu vecumā viņš atklāja aizraujošo programmēšanu. Hārvarda 
Universitātē viņš attīstīja programmēšanas valodas “basic” versiju un 1975. 
gadā nodibināja Microsoft kompāniju. Tā drīz kļuva nepārspēta pasaules līdere 
programmēšanā un datoru servisā. Tā Geits kļuva par bagātāko cilvēku pasaulē. 
Viņa bagātība ir novērtēta apmēram uz 50 miljardiem dolāru. Viņam un viņa sievai 
pieder fonds, kas iegulda miljardiem dolāru izglītībā un humānajos projektos, 
piemēram, kampaņās pret AIDS. Fonds gādā, lai nabadzīgākās valstis gūtu pieeju 
datoriem un internetam.

Ko jūs domājat par šo mūsdienu bagātnieku? Vai jūs gribētu tādu bagātību? Kādi 
no tās būtu ieguvumi un kādas briesmas? Ko saskaņā ar Ps. 37:7 vajadzētu un ko 
nevajadzētu darīt, kad sastopamies ar cilvēku, kam ir sekmes?
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8. Tālāk Jēkabs runā uz ticīgajiem. Kāds ir svarīgākais 
pamudinājums, ko viņš izsaka divos pēdējos pantos?
Tiem vajag būt pacietīgiem [darba lapa]. Tolaik kristieši bieži tika ļaunprātīgi 
izmantoti un pret viņiem slikti izturējās. Tādēļ Jēkabs viņus iedrošina būt 
izturīgiem, nepadoties un palikt uzticīgiem savai cerībai, ka drīz atgriezīsies Tas 
Kungs.

Metode: Tabulas aizpildīšana
7. pantā Jēkabs salīdzina kristieti, kurš gaida Tā Kunga atgriešanos, ar zemnieku. 
Aizpildi darba lapās doto tabulu, lai parādītu šo salīdzinājumu. [Piezīme: Jēkaba 
lietotais vārds apzīmē kādu, kurš strādā uz lauka, tas var būt zemnieks, vīnkopis vai 
dārznieks.]

Zemnieks Kristietis

… jāstrādā un jāsēj . … jākalpo Dievam un jāstāsta Labā 
Vēsts

… vēro debesis un gaida lietu . … cer uz Tā Kunga atnākšanu.

… priecāsies par bagātīgu ražu . … Dievs viņu pagodinās un atalgos.

Palestīnā lietus lija rudens pirmajā pusē un pavasara beigās. Tas lija reti, bija 
dzīvībai nepieciešams un gaidīts (Jer. 5:24). Tādā pašā veidā mēs gaidām Tā Kunga 
atnākšanu.

9. Kā ticīgais var sagatavoties Tā Kunga atnākšanai?
Līdzās citiem darbiem, stāstot labo evaņģēlija vēsti [darba lapa]. Dievs rūpējas par 
katru cilvēku un negrib, lai kāds pazustu (2. Pēt. 3:9). Ja tu esi starp tiem, kuri gaida 
Glābēja atgriešanos, atceries, ka tā nav pasīva gaidīšana. Pļaujas Kungs grib tevi 
redzēt strādājam. Vai kādi no taviem ģimenes locekļiem vēl nepazīst To Kungu? 
Vai vari iedomāties, kuram draugam tu varētu līdzdalīt, ko Tas Kungs ir darījis tavā 
labā? Lūko iespējas, kuras Dievs dod, lai tu dalītos savā ticībā! Dari visu, ko spēj, lai 
arī tavējie, Kristum atnākot, varētu priecāties! Sēj Dzīvības vārdu un gaidi “agro un 
vēlo lietu”!

10. Kāds ir “apbalvojums”, ko ticīgais saņems, kad Tas Kungs 
atgriezīsies?
Tas ir tik daudzšķautņains, ka šodien to visu nevaram pārrunāt. Šeit daži aspekti:

2. Timotejam 4:8: mūžīgā taisnība.

2. Tesaloniķiešiem 1:7: atpestīšana, atpūta.

2. Timotejam 2:12: valdīšana līdz ar Kristu.

Daniēla 12:3: mirdzēs kā zvaigznes mūžīgi mūžam.

Ja būsi gatavs, kad Kristus atkal atnāks, tu piedzīvosi šādu laimi.

11. Pēdējā pantā Jēkabs saka, ka Tā Kunga atnākšana ir tuvu. 
Bet mēs jau esam gaidījuši gandrīz 2000 gadus! Kā lai izskaidro 
Jēkaba paziņojumu?
Tā Kunga atnākšana ir tuvu tādā nozīmē, ka tas var notikt jebkurā brīdī [darba 
lapa]. Atcerieties nodarbības sākumā teikto par vētras nākšanu. Mēs runājām, ka 
vētra ir tuvu, jo daudz zīmju liecina par tās tuvošanos un gaiss ir spiedīgs. Bet paiet 
vairākas stundas, līdz tā atnāk un sākas lietusgāzes. Pirmie pērkona dārdi var likt 
mums salēkties. Tāpat mēs nezinām ne dienu, ne stundu, kad Tas Kungs nāks. 
Vissvarīgākais ir, lai mēs būtu gatavi un drošībā. [Citi interesanti teksti pārrunām: 
2. Pēt. 3:4–10; Mrk. 13:32-33; Lūk. 12:40.]

Atalgojums 
uzticīgajiem 
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12. Vai esi gatavs Kristus atnākšanai?
Padomā nopietni par šo jautājumu. Varbūt tu līdzinies tiem, par kuriem runājām 
studiju sākumā, kurus aizrāvusi mīlestība uz naudu, kas ārējā savaldzināti un 
neapjēdz, kur viņu izvēle tos aizvedīs.

Rom. 3:23-24: “Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs 
Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū.” Vai tu 
gribētu saņemt Dieva dāvanu? Vai vēlies būt gatavs lielajai dienai un saņemt atļauju 
būt Dieva tuvumā? Atgriezies no grēkiem un turpmāk dzīvo Kristum! Tad būsi 
drošs, ka Jēzus nāks tev pakaļ.

Noslēgums: Zemestrīce
Kalifornijā bieži ir zemestrīces. Tādēļ tēvs saviem bērniem pieteic nolikt apavus un 
lukturus zem gultas, kad tie iet gulēt. Kad sākas zemestrīce, logu rūtis var saplīst 
un elektrība apdzist. Pateicoties apaviem, bērni var iet pa stikliem, bet lukturis ļauj 
tumsā atrast ceļu. Katram bērnam jābūt gatavam! Arī tev jābūt gatavam Kristus 
atnākšanai.



J ē k a b a  5 :1–8
1  Nu tad, bagātnieki, raudiet un vaimanājiet par tām nelaimēm, kas jums nāk virsū.
2 Jūsu bagātība ir sapuvusi, un jūsu drēbes ir kodes saēdušas,
3 jūsu zelts un sudrabs ir sarūsējis, un viņu rūsa būs jums par liecību un saēdīs jūsu miesas kā uguns. Jūs 

esat sev mantas krājuši pēdējās dienās.
4 Raugi, alga, atrauta strādniekiem, kas ir nopļāvuši jūsu laukus, brēc, un pļāvēju saucieni ir sasnieguši 

Tā Kunga Cebaota ausis.
7 Esiet pacietīgi, brāļi, līdz Tā Kunga atnākšanai. Raugi, zemkopis gaida dārgo zemes augli, pacietīgi uz 

to cerēdams, līdz tas dabū agro un vēlo lietu.
8 Pacietieties arī jūs, stipriniet savas sirdis, jo Tā Kunga atnākšana ir tuvu.

Kristus atgriešanās

Sodīšana
4. nodaļā Jēkabs uzrunāja bagātos tirgotājus. Pie kā viņš 
tagad vēršas?
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Kādēļ šiem bagātniekiem būtu jāraud un jāvaimanā  
(1. pants)?
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Tas, ka viņu bagātība ir sapuvusi, kožu saēsta, 

sarūsējusi, nozīmē ��������������������������
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Tas, ka viņu bagātība liecinās pret tiem un  saēdīs 
to miesas kā uguns, nozīmē
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Jēkabs min divus galvenos iemeslus, kādēļ bagātie zemes īpašnieki tiks sodīti. Kāds saskaņā ar 3. pantu ir 
pirmais?
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Kāds ir otrais viņu soda iemesls, kas to stāvokli vēl vairāk pasliktina  (4. pants)?
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Ko Jēkabs domā, 4. panta beigās teikdams, ka pļāvēju saucieni ir sasnieguši Tā Kunga ausis?
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Viljams H. Geits ir Microsoft akciju sabiedrības priekšsēdētājs. Viņš piedzima Sietlā 1955. gadā. 13 gadu 
vecumā viņš atklāja aizraujošo programmēšanu. Hārvarda Universitātē viņš attīstīja programmēšanas 
valodas “basic” versiju un 1975. gadā nodibināja Microsoft kompāniju. Tā drīz kļuva nepārspēta pasaules 
līdere programmēšanā un datoru servisā. Tā Geits kļuva par bagātāko cilvēku pasaulē. Viņa bagātība ir 
novērtēta apmēram uz 50 miljardiem dolāru. Viņam un viņa sievai pieder fonds, kas iegulda miljardiem 
dolāru izglītībā un humānajos projektos, piemēram, kampaņās pret AIDS. Fonds gādā, lai nabadzīgākās 
valstis gūtu pieeju datoriem un internetam.

Ko jūs domājat par šo mūsdienu bagātnieku? Vai jūs gribētu tādu bagātību? Kādi no tās būtu ieguvumi 
un kādas briesmas? Ko saskaņā ar Ps. 37:7 vajadzētu un ko nevajadzētu darīt, kad sastopamies ar cilvēku, 
kam ir sekmes?

Atalgojums 
Tālāk Jēkabs runā uz ticīgajiem. Kāds ir svarīgākais pamudinājums, ko viņš izsaka divos pēdējos pantos?
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Zemnieks Kristietis

… jāstrādā un jāsēj .

… vēro debesis un gaida lietu .

… priecāsies par bagātīgu ražu .

Kā ticīgais var sagatavoties Tā Kunga atnākšanai?
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Kāds ir “apbalvojums”, ko ticīgais saņems, kad Tas Kungs atgriezīsies?
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2. Tesaloniķiešiem 1:7: ������������������������������������������������������

2. Timotejam 2:12: ���������������������������������������������������������

Daniēlam 12:3: ������������������������������������������������������������

Pēdējā pantā Jēkabs saka, ka Tā Kunga atnākšana ir tuvu. Bet mēs jau esam gaidījuši gandrīz 2000 
gadus! Kā lai izskaidro Jēkaba paziņojumu?
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Vai esi gatavs Kristus atnākšanai?
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Jēkaba 5:13–18
Mērķis:Jaunie ticīgie

sapratīs, ka lūgšana ļauj tiem būt tuvās attiecības ar Dievu,

apzināsies, ka lūgšana ir iedarbīga, ja tiek lūgts ticībā,

centīsies turpmāk vairāk lūgt, īpaši par slimajiem .

Neatpestītie apzināsies, ka jāuzticas Kungam Jēzum un jākļūst par Dieva bērniem, 
ja viņi vēlas baudīt lūgšanas priekšrocības.

Ievads
[Izdaliet darba lapas un lūdziet pusaudžus atbildēt uz diviem dotajiem 
jautājumiem.]
Kāda ir tava pirmā reakcija, sastopoties ar grūtībām? Atzīmē vienu vai divas 
atbildes.

❏❏ Cenšos pats atrisināt problēmu.

❏❏ Lūdzu Dieva palīdzību.

❏❏ Prasu padomu vecākiem.

❏❏ Zvanu draugam un runāju ar viņu.

Kāda ir tava pirmā reakcija, kad notiek kaut kas labs? Atkal atzīmē vienu vai divas 
atbildes.

❏❏ Priecājos par to vienatnē.

❏❏ Priecājos kopā ar draugiem.

❏❏Ātri izstāstu vecākiem.

❏❏ Pateicos Dievam.

Grūtībās mēs dažkārt kavējamies lūgt Dieva palīdzību. Tāpat brīžos, kad 
priecājamies, dažkārt aizmirstam pateikties par Viņa svētībām. Bībeles teksts, ko 
šodien studējam, aicina Dieva bērniem lūgšanu likt pirmajā vietā.

Bībeles lasījums: Jēkaba 5:13–18
13 Ja kāds starp jums ir cietējs, lai viņš lūdz Dievu; ja kādam ir priecīgs prāts, 

lai viņš dzied slavas dziesmas.
14 Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai 

lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu Tā Kunga Vārdā.
15 Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus 

būtu darījis, viņam tiks piedots.
16 Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat 

dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.
17 Elija bija cilvēks, līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza, lai lietus nelītu, un nelija 

virs zemes trīs gadus un sešus mēnešus.
18 Un atkal viņš lūdza Dievu, un debesis deva lietu, un zeme nesa savu augli.

1. Pirms studējam šo rakstu vietu, vai varat man pateikt lūgšanas 
definīciju?
Tā ir saruna ar Dievu [darba lapa]. Lūgšana mums palīdz dienu no dienas palikt 
tuvās attiecībās ar Dievu. Ticīgā lielā privilēģija ir brīvi runāt ar Dievu. Tēva auss ir 
pievērsta katram Savam bērnam.

Vai tu piederi Dieva ģimenei? Saskaņā ar Jāņa 1:12 Tas Kungs dod privilēģiju kļūt par 
Dieva bērniem tiem, kuri Viņu ir uzņēmuši un ticējuši Viņa Vārdam. Ja tas ir noticis 

Lūdz ikvienā 
situācijā

10 Lūgšana
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ar tevi, grēka barjera, kas tevi šķīra no Dieva, ir novākta un tu vari baudīt personīgas 
attiecības ar Dievu, savu Tēvu.

2. Kādās situācijās Jēkabs mudina mūs lūgt  (13. un 14. pants)? 
Kad ciešam, priecājamies vai esam slimi [darba lapa]. Mums vajadzētu nākt pie 
Tā Kunga jebkuros apstākļos. Nevilcināsimies dalīties ar Viņu savās rūpēs un 
vajadzībās. Neviena problēma nav par mazu, lai Dievs par to neinteresētos, ne 
arī par lielu, lai Dievs to nespētu atrisināt. Bet nāksim pie Viņa arī tad, kad esam 
laimīgi. Mūsu lūgšanai tad jāsastāv no slavas un pateicības, kā to iesaka Jēkabs. 
(Cita rakstu vieta, kur slava un pateicība ir cieši saistītas, ir 1. Kor. 14:15.)

16 gadi +
Rakstos viscaur ir atkārtots Jēkaba mudinājums lūgt jebkuros apstākļos: Ps. 50:14–
15,23; 1. Tes. 5:17; Ef. 6:18-20.

3. Vai tu runā ar Dievu, kad piedzīvo grūtības, un arī tad, kad esi 
laimīgs? 
Daži kristieši lūdz tikai krīzes brīdī. Tas ir pareizi, ka viņi piesauc To Kungu, bet 
tiem jāatceras, ka lūgšana nav tikai SOS sauciens avārijas gadījumā. Tā nozīmē 
būt tuvās attiecībās ar mūsu Tēvu. Mēs varam pavadīt savas dienas kopā ar Viņu, 
dalīties savos priekos un bēdās ar Dievu. Lūgšanā mēs arī cenšamies būt atkarīgi no 
Dieva un ļaut Viņam sevi vadīt.

[Kad Jēkabs mūs ir mudinājis individuāli lūgt jebkuros apstākļos, viņš uzsver 
kopīgās lūgšanas nozīmi, īpaši lūgšanā par slimajiem. 15. un 16. pantā viņš 
pieskaras strīdīgiem jautājumiem. Mēs neiedziļināsimies detaļās.]

4. Kas slimajam saskaņā ar 14. pantu jādara? 
Jāaicina draudzes vecajos, lai tie lūdz par viņu [darba lapa]. Vecajie rūpējās par 
vietējās draudzes locekļiem. Kad slimais lūdza viņu palīdzību, tad bija pašsaprotami 
kopīgi iet lūgt par šo cilvēku. (Oriģinālajā tekstā teikts, ka tie lūdza pār slimo. 
Iespējams, ka lūdzot tie slimajam uzlika rokas.)

Metode: Atzīmē pareizo lodziņu
Saskaņā ar 14. panta otro daļu vecajie pirms lūgšanas izlēja uz slimo eļļu. Mēģināsim 
saprast tā nozīmi. Izlasi pie sevis sekojošos izskaidrojumus un atzīmē to, kurš šķiet 
visatbilstošākais.

❏ Eļļas izmantošana nekur Bībelē nav minēta vai izskaidrota. [Šo skaidrojumu 
nevajadzētu atzīmēt. Marka 6:13 minēta slimā svaidīšana ar eļļu, lai viņš kļūtu 
dziedināts. Arī Vecajā Derībā bieži minēta svaidīšana ar eļļu.]

❏ Eļļa tika lietota kā zāles. [Teksti Jes. 1:6 un Lūk. 10:34 atgādina, ka eļļa bieži 
tika izmantota brūču ārstēšanai. Tomēr šo procedūru varēja veikt pats slimais vai 
viņa draugs. Tādējādi šāda eļļas pielietošana pilnīgi atšķiras no simboliskās slimā 
svaidīšanas, ko veica vecajie.]

❏ Vecajie svaidīja slimo, lai viņu nošķirtu, uzticētu Dieva gādībai. [Saskaņā ar 
2. Moz. 40:15; 1. Sam. 10:1 un daudzām citām vietām Vecajā Derībā svaidīšana 
ar eļļu nozīmēja iesvētīt cilvēku Dievam kādam sevišķam mērķim. Tādēļ varam 
uzskatīt, ka Jaunās Derības draudzes vecajie darīja to pašu, lai veltītu slimo Dievam 
un lūgtu Viņa īpašo uzmanību pret šo cilvēku. To joprojām praktizē daudzās 
mūsdienu draudzēs. Tas ir labs papildinājums lūgšanai pēc dziedināšanas.] 

❏ Eļļai bija maģisks spēks, kas varēja nest dziedināšanu. [Protams, ka tā nav. 
Mums jāuzmanās, ka nenošķiram eļļas izmantošanu no konteksta, kurā Jēkabs 
to piemin, – no vietējās draudzes reakcijas uz slimību. Draudze sūta savus 
pārstāvjus, kas rūpējas par slimo, svaida ar eļļu un lūdz par viņu. Uzsvars ir uz 
lūgšanu. Vienīgi Dievs var dziedināt.]

Lūgšana par 
slimajiem
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5. Ko Dievs var darīt slimajam, atbildot uz lūgšanu (15. pants)? 
Izglābt un uzcelt viņu [darba lapa]. Dievs lieliski pazīst ikvienu molekulu mūsu ķermenī. 
Viņš var celties un dziedināt no slimības. [Parasti vārds “izglābt” lietots, runājot par 
garīgo palīdzību, bet Jēkabs visdrīzāk šeit to izmanto, lai vienkārši runātu par fizisko 
dziedināšanu.]
Tomēr Dievs vēlas, lai piedalāmies Viņa darbā. Kaut arī neesam Viņam nepieciešami, 
Dievs vēlas, lai sadarbojamies ar Viņu. Dievs mūs izredzējis par Saviem līdzstrādniekiem. 
Mūsu darbs ir lūgt individuāli un kopā ar vietējo draudzi. Ja mūsu lūgums saskan ar Dieva 
gribu, Viņš iejauksies un dziedinās slimo. Vai apzinies, ka tavām lūgšanām var būt liels 
iespaids?
6. Jēkabs saka, ka mums jālūdz ticībā. Ko tas nozīmē? 
Mums jātic, ka Dievs ir visvarens, un arī jāuzticas Viņa gudrībai [darba lapa]. Pirmajā 
nodaļā Jēkabs mūs mudina apņēmīgi lūgt, nešauboties, bet ar pārliecību, ka Dievs var 
rīkoties. Tomēr mums jāatzīst Dieva bezgalīgā gudrība. Reizēm mūsu lūgumi nesaskan ar 
Viņa gribu (2. Kor. 12:7-9). Viņš vienīgais zina, kā ir vislabāk.

Ilustrācija: Puzle
Vai tev patīk puzles? Reizēm tu apmulsti. Tu turpini meklēt noteiktu daļiņu starp 
daudzām citām. Tu pielāgo vienu pēc otras, lai atrastu īsto. Beidzot tu atrod pareizās 
formas daļu. Tā iederas brīnišķīgajā attēlā, un tu vari turpināt likt puzli.
Tāpat savās lūgšanās reizēm piedzīvojam nedrošību. Mēs saprotam, ka lūgšanas netiek 
atbildētas. Bet Dievs grib, lai pastāvam un rēķināmies ar Viņa palīdzību. “Ticības lūgšana”, 
kā to Jēkabs saka, pilnīgi iederas Dieva gribā un tiek atbildēta.
7. Tad Jēkabs min šķērsli dziedināšanai. Kas tas ir un kā to varam 
novērst? 
Grēks, mums tas jānožēlo [darba lapa]. Bībelē mācīts, ka slimība var nākt pārkāpuma 
dēļ [sk. īpaši 1. Kor. 11:27-30]. Tomēr ne vienmēr tas ir tā [Jāņa 9:3]. Šķiet, ka 15. panta 
beigu daļā Jēkabs runā tieši par šo īpašo gadījumu. Ja slimais ir grēkojis, viņš var lūgšanā 
nākt pie Tā Kunga un saņemt piedošanu. Tas rāda, ka mums vajag pārbaudīt savu garīgo 
dzīvi, ja esam slimi, un, apzinoties, ka esam grēkojuši, lūgt, lai Tas Kungs piedod mūsu 
pārkāpumus.
16. pantā tālāk uzsvērta nepieciešamība izsūdzēt grēkus cits citam. Ja esam grēkojuši pret 
brāli, mums jāatzīst, ka esam vainīgi, un jālūdz viņam piedošana. (Piezīme: izsūdzēt “cits 
citam” nebija tikai privāta lieta. Pirmajā draudzē kristieši izsūdzēja savus grēkus publiski 
dievkalpojuma laikā, īpaši tad, kad bija ietekmēta visa draudze.)
Metode: Situācijas studija
[Varat sadalīt pusaudžus grupās. Lai viņi izlasa Džonijas dzīves kopsavilkumu un atbild uz 
diviem jautājumiem.] 

Džonija Eriksone bija jauna kristiešu meitene. Viņai patika sports, un viņai bija labas 
sekmes skolā. Džonija bieži lūdza To Kungu palīdzēt Viņu iepazīt un labāk kalpot Viņam. 
Kādu dienu viņa nira Čespīkas līcī (ASV). Viņa atsitās pret klinti, lauza kaklu un tika 
paralizēta. Cilvēcīgi skatoties, viņas izveseļošanās bija neiespējama. Kristieši sanāca kopā, 
lai svaidītu viņu ar eļļu un lūgtu Dievu, ka Džonija atkal varētu staigāt, bet viņa palika 
paralizēta. Šī pārbaudījuma laikā Džonijas attiecības ar Dievu kļuva dziļākas un viņai 
radās daudz iespēju kalpot Viņam. Viņa tika uzaicināta liecināt konferencēs un uzrakstīja 
grāmatas, kas tagad ir plaši pazīstamas pasaulē.

1. Kuru no Džonijas lūgšanām Dievs atbildēja un kā?

2. Kādai jābūt mūsu attieksmei, ejot cauri pārbaudījumiem un slimībām?

8. Lai parādītu, kāda lūgšana ir efektīva, Jēkabs 17. un 18. pantā min 
pravieša Elijas piemēru. Ko tu zini par viņu?
Ķēniņu grāmatas mums stāsta, ka Elija bija Dieva sūtnis, kas nosodīja Israēla grēkus un 
darīja varenus brīnumus. Viņa zemes dzīve noslēdzās neparastā veidā: viņš tika uzņemts 
debesīs ugunīgos ratos.

Lūgt kā 
pravietim Elijam
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9. Jēkabs stāsta, ka Elija lūdza, lai nelītu, un tad atkal, lai lītu 
lietus. Kādēļ viņam bija jālūdz Dievam šādas lietas? 1. Ķēn. 17:1; 
18:1
Viņš zināja, ka šādā veidā Dievs disciplinēs Israēlu [darba lapa]. Ķēniņš Ahabs 
“darīja to, kas ir ļauns Tā Kunga acīs, vēl vairāk nekā visi, kas bija bijuši pirms 
viņa.” (1. Ķēn. 16:30) Tādēļ Dievs nolēma sodīt viņu, trīs ar pus gadus aizturot lietu. 
Elija zināja Dieva gribu. Viņa lūgšana bija saskaņā ar Dieva teikto, un tās nolūks 
bija Dieva gods. [Citi teksti ar līdzīgu domu: Mat. 26:39; 1. Jāņa 5:14.] Kad lūdzam, 
mums lūgšana jāsaskaņo ar to, ko zinām par Dievu, un to, ko Viņš vēlas mums. 
Dieva Vārds ir forma, pēc kuras mums jāveido savas lūgšanas.

10. Kā Elija lūdza, un kāds bija rezultāts? Sk. arī 1. Ķēn. 18:41–46. 
Viņš lūdza neatlaidīgi, un atbilde bija iespaidīga [darba lapa]. Saskaņā ar 1. Ķēn. 18, 
Elija lika savu galvu starp ceļiem, lai nekas nevarētu novērst viņa prātu no koncentrēšanās 
uz Dievu. Viņš astoņas reizes sūtīja savu kalpu kalnā raudzīties uz jūru, lai redzētu 
pirmās zīmes, ka Dievs ir paklausījis viņa lūgšanu. Beidzot kalps tālumā pamanīja 
mazu mākonīti. Stāsta noslēgums ir gaužām iespaidīgs: pēc vairāk nekā trīs gadus 
ilga sausuma varenas lietus gāzes veldzē zemi. Mums jāmācās lūgt neatlaidīgi un 
ticībā. Tad mūsu dzīve un mūsu apkārtējie tiks vareni svētīti.

11. Ko Jēkabs pasaka 17. pantā, lai parādītu, ka lūgšanu spēks var 
piederēt arī mums?
Elija bija cilvēks, līdzīgs mums [darba lapa]. Arī tu vari piedzīvot lūgšanu spēku. Tas 
nav domāts tikai dažiem ticības varoņiem. Svarīgais ir tas, ka tev jāgrib darīt Dieva 
prātu un pagodināt Viņu. Tad tu atklāsi, cik lūgšana var būt varena un iedarbīga.

Noslēgums 
Šī studija man un tev ir devusi iespēju pārbaudīt savu lūgšanas dzīvi. Vai tu dzīvo 
tuvā sadraudzībā ar To Kungu? Vai tu aizlūdz par slimajiem? Vai esi apzinājies 
lūgšanas lielo efektivitāti? Paliksim dažas minūtes klusu, lai teiktu Dievam, ka 
vēlamies Viņu pilnīgāk pazīt un dzīvot tuvāk Viņa sirdij. [Klusais laiks.]

Pielikums: Kosmosa kuģa ierašanās
Iedomājies, ka tu strādā Starptautiskajā Kosmosa centrā. Tavs radars ir uztvēris 
kosmosa kuģu armādu, kas virzās tieši uz zemi. Šie ekstramodernie kuģi nāk no 
daudz augstāk attīstītām civilizācijām nekā mūsējā. Tu esi uztraucies un nolem sūtīt 
tiem ziņu. Bet kā viņi reaģēs?

1. Ar ko šī izdomātā situācija līdzinās lūgšanai?

2. Kādā ziņā tā pilnīgi atšķiras?

Kad lūdzam, mēs arī runājam ar bezgalīgi lielāku un gudrāku Personu. Tomēr mēs 
zinām, ka Dievs mūs dzird, saprot un vēl mums to labāko. Mēs ar Viņu varam 
dalīties gan priekos, gan bēdās.



J ē k a b a  5 :13–18
Kāda ir tava pirmā reakcija, sastopoties ar 
grūtībām? Atzīmē vienu vai divas atbildes.
❏ Cenšos pats atrisināt problēmu.

❏ Lūdzu Dieva palīdzību.

❏ Prasu padomu vecākiem.

❏ Zvanu draugam un runāju ar viņu.

Kāda ir tava pirmā reakcija, kad notiek kaut kas 
labs? Atkal atzīmē vienu vai divas atbildes.
❏ Priecājos par to vienatnē.

❏ Priecājos kopā ar draugiem.

❏ Ātri izstāstu vecākiem.

❏ Pateicos Dievam.

13 Ja kāds starp jums ir cietējs, lai viņš lūdz Dievu; ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas 
dziesmas.

14 Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz Dievu par viņu, to 
svaidīdami ar eļļu Tā Kunga Vārdā.

15 Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks 
piedots.

16 Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna 
cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.

17 Elija bija cilvēks, līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza, lai lietus nelītu, un nelija virs zemes trīs gadus un 
sešus mēnešus.

18 Un atkal viņš lūdza Dievu, un debesis deva lietu, un zeme nesa savu augli.

Lūdz ikvienā situācijā
Pirms studējam šo rakstu vietu, vai varat man pateikt lūgšanas definīciju?

��������������������������������������������������������������������������������

Kādās situācijās Jēkabs mudina mūs lūgt  13. un 14. pants?
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Lūgšana par slimajiem 
Kas slimajam saskaņā ar 14. pantu jādara?
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Kādēļ vecajie pirms lūgšanas izlēja eļļu uz slimo  13. un 14. pants?

❏ Eļļas izmantošana nekur Bībelē nav minēta vai 
izskaidrota. 

❏ Eļļa tika lietota kā zāles. 

❏ Vecajie svaidīja slimo, lai viņu nošķirtu, 
uzticētu Dieva gādībai. 

❏ Eļļai bija maģisks spēks, kas varēja nest 
dziedināšanu. 

Lūgšana



Ko Dievs var darīt slimajam, atbildot uz lūgšanu  (15. pants)?
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Jēkabs saka, ka mums jālūdz ticībā. Ko tas nozīmē?
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Tad Jēkabs min šķērsli dziedināšanai. Kas tas ir un kā to varam novērst?
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Džonija Eriksone bija jauna kristiešu meitene. Viņai patika sports un viņai bija 
labas sekmes skolā. Džonija bieži lūdza To Kungu palīdzēt Viņu iepazīt un labāk 
kalpot Viņam. Kādu dienu viņa nira Čespīkas līcī (ASV). Viņa atsitās 
pret klinti, lauza kaklu un tika paralizēta. 

Cilvēcīgi skatoties, viņas izveseļošanās 
bija neiespējama. 
Kristieši sanāca kopā, 
lai svaidītu viņu ar 
eļļu un lūgtu Dievu, 

ka Džonija atkal 
varētu staigāt, bet viņa 
palika paralizēta. Šī 
pārbaudījuma laikā 
Džonijas attiecības ar 
Dievu kļuva dziļākas 
un Viņai radās daudz 
iespēju kalpot Viņam. 
Viņa tika uzaicināta 
liecināt konferencēs 
un uzrakstīja 
grāmatas, kas tagad 
ir plaši pazīstamas 
pasaulē. 

1. Kuru no Džonijas lūgšanām Dievs atbildēja un kā?
2. Kādai jābūt mūsu attieksmei, ejot cauri pārbaudījumiem un slimībām?

Lūgt kā pravietim Elijam
Jēkabs stāsta, ka Elija lūdza, lai nelītu, un tad atkal, lai lītu lietus. Kādēļ viņam bija jālūdz Dievam šādas 
lietas? 1. Ķēn. 17:1; 18:1
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Kā Elija lūdza, un kāds bija rezultāts? Sk. arī 1. Ķēn. 18:41-46.
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Ko Jēkabs pasaka 17. pantā, lai parādītu, ka lūgšanu spēks var piederēt 
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