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Abīgaila un Batšeba: divas sievas /1.daļa/ 
 

Laiks: ~1000 – 900 pirms Kristus 

„Un Kungs man sacīja: tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks top 

pilnīgs nespēkā. – Tādēļ es vislabprātāk lielīšos ar savu vājumu, lai 

Kristus spēks manī varētu iemājot. Tādēļ labprāt esmu nespēkā, 

pazemojumos, trūkumā, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ. Vienmēr, kad 

esmu nespēkā, es esmu stiprs.” 2. Korintiešiem 12:9-10 

Dāvids kā ķēniņš... 

1. Izlasiet 1. Mozus 49:10, 5. Mozus 17:14-20.  

 Ko Dievs ir teicis par Izraēlas nākamo ķēniņu? 

2. Izlasiet 1. Samuēla 8:1-22; 9:15-16; 10:9-25.  

 Sasaistiet šos pantus ar iepriekš lasītajiem pravietojumiem. 

3. Izlasiet 1. Samuēla 13:13-14; 16:1-13,18.  

 Kādu informāciju mēs iegūstam par to, kādēļ Dievs izvēlējās 

Dāvidu svaidīt par ķēniņu?  

* Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par Dāvida raksturu, izlasiet 1. Samuēla 16 

– 24. Šīs nodaļas arī ir fons mūsu studijai par Abīgailu. 

Iepazīstoties ar Abīgailu... 

Ķēniņš Sauls, greizsirdīgs par Dieva izredzēto Dāvidu, pavadīja savas 

dzīves nogali vajājot Dāvidu un cenšoties viņu nonāvēt. Stāsts par 

Abīgailu ir atrodams starp diviem notikumiem, kuros Dāvids savaldījās un 

pasaudzēja Saula dzīvību. 

4. Izlasiet 1. Samuēla 25:1-13.  

 

 Aprakstiet Nābālu un Abīgailu.  

 Izlasot šo rakstu vietu, iedomājieties un pastāstiet kāda varēja 

būt Abīgailas un Nābāla laulība? 

 Kā samērojams Dāvida lūgums ar Nābāla atbildi? (Piezīme: 

Nābāla pļavas ar aitām bija apmēram pusotra kilometra attālumā 

no Dāvida mājokļa) 
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Abīgaila un Batšeba: divas sievas 

/2.daļa/ 

 
1. Izlasiet 1. Samuēla 25:14-35.  

 No tā, ko varat izlasīt šajos pantos, nosauciet vēl kādas Abīgailas 

rakstura īpašības. 

Tavs stāsts. Abīgaila neapjuka. Varbūt viņa bija pieradusi pie šāda veida 

notikumiem, ņemot vērā viņas vīra raksturu! (Izlasiet viņas teikto par 

Nābālu 25. pantā) Vai tu kristu panikā? Vai tu esi kādreiz piedzīvojusi 

bīstamu situāciju? Kā tu tai tiki cauri?  

 Kādēļ Abīgaila nepateica savam vīram ko grasās darīt?  

 No Abīgailas varam mācīties to, kā tikt galā ar konfrontāciju. 

Pārrunājiet, kāda bija viņas stratēģija sarunai ar Dāvidu un viņa 

nomierināšanai. 

 

2. Izlasiet 1. Samuēla 25:36-44.  

 Līdzko briesmas bija novērstas, kā Abīgaila apgājās ar savu vīru 

un kāda bija Nābāla attieksme? 

 Kas no viņas darītā bija pareizi savā un sava vīra labā un kā viņa 

„nepadevās bailēm”? 

 Kā Tas Kungs izrīkojās ar Nābālu? 

 Neskatoties uz sarežģīto Abīgailas dzīves situāciju, kādas garīgās 

pieaugšanas iezīmes tu vari saskatīt Abīgailas dzīvē? 

 

3. Izlasiet 2. Korintiešiem 12:1-10.  

 Kā Dievs izmanto dzīves grūtības, lai mūs pārveidotu? 

Divas nedēļas vēlāk Abīgailas dzīve pilnībā mainījās. Dāvids viņu 

apprecēja un ar viņu (un pirmo sievu Ahīnoamu) kopā ceļoja divus gadus. 

Kā Dāvida sieva, Abīgaila dzemdēja vienu dēlu. Nekas vairāk par Abīgailas 

tālāko dzīvi nav zināms. 

Tava dzīve: Kāds tavā mazajā grupā, varbūt pat tu pati, dzīvo šādās 

attiecībās. Bailes un nelaba izturēšanās var nodarīt tādu pašu ļaunumu kā 

fiziska vardarbība. Pamatojoties uz studijā lasīto, kādu padomu tu dotu 

sievietei šādā dzīves situācijā.  

4. Izlasiet 2. Korintiešiem 10:13; 1. Pētera 5:6-10; 2. Timoteja 1:7 
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Notikumu fons: 

Monarhijas nodibināšanās bija ļoti nozīmīgs notikums Izraēlas vēsturē. 

Lasot par šo ēru, mums nevajadzētu pieņemt, ka monarhija pati par sevi 

ir slikta. Vairākus gadsimtus iepriekš, Dievs bija pavēstījis, ka reiz ķēniņš 

valdīs pār Izraēlu. Tomēr izvēlētais laiks un motivācija kādēļ Israēls 

pieprasīja ķēniņu, bija nepareizs (1. Samuēla 8). Israēls savās grūtībās un 

problēmās vainoja ķēniņa neesamību nevis savu grēku. Tauta lūkojās uz 

pagānu tautām kaimiņos nevis uz Dievu. Ja vien Israēls būtu bijis 

pacietīgs, monarhija būtu atnākusi. Pēc dažiem gadiem parādījās Dāvids, 

ganu zēns no Jūdejas. Ja vien Israēls būtu ar  mieru mazliet nogaidīt, 

Dievs būtu iecēlis Jišaja dēlu tronī. Bet Izraēla nepacietība panāca Saula 

nonākšanu tronī. Fiziski iespaidīgā izskata vīrs Sauls, patiešām izskatījās 

kā ķēniņš. Daudzus gadus viņš padarīja Izraēlu stiprāku, līdz viņa 

lepnums piepildīja viņa sirdi. No tā izrietošais grēks noveda pie soda un 

Sauls mira traģiskā nāvē Gilboas kalnā. 

Dāvida valdīšana pieteica zelta laikus Israēlam. Viņš apvienoja tautu, 

izveidoja spēcīgu valdību, un uzbūvēja sava laika varenāko impēriju. Viņš 

iekaroja Amonu, Moābu, Edomu un Sīriju. Filistieši paši atzina Dāvida 

autoritāti. Dievs īpaši svētīja Dāvidu, kurš kļūs par Mesijas, Kunga Jēzus 

Kristus, senci. Viņa valdīšana bija izlēmīga un efektīva. Viņš jebusiešiem 

atņēma Jeruzālemi un padarīja to par savas ķēniņvalsts galvaspilsētu un 

savu mājvietu. Pēc neilga laika, viņš Dieva šķirstu atveda uz Jeruzālemi, 

publiski atzīstot Dievu kā valdnieku pār sevi un tautu. Tauta uzplauka, 

sakāva savus ienaidniekus un paplašināja savu zemju robežas no Ēģiptes 

līdz Eifrātai. Dievs paziņoja, ka Dāvida ciltskoks turpināsies mūžīgi. 

Aptuveni desmit gadus pēc Dāvida apmešanās Jeruzālemē, sāka atklāties 

viņa vājības un neveiksmes. Lai gan Dāvida arvien bija Dieva izredzēts, 

viņš nebija gluži tāds ķēniņš kādam viņam vajadzēja būt. Viņa grēks ar 

Batšebu un tas, ka viņš saudzēja savus samaitātos dēlus un nepaklausīja 

vienam no saviem padomdevējiem, noveda pie intrigām, vardarbības   un 

asinsizliešanas sava paša ģimenē un visā tautā. 
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Abīgaila un Batšeba: divas sievas 

/3.daļa/ 

 
Vēsture: Jeruzāleme ir viena no vēsturiski nozīmīgākajām pilsētām 

pasaules vēsturē. Kanaānieši tur apmetās drīz pēc tautu izkliedēšanas no 

Bābeles apmēram 3000 g. p.Kr. Tā atradās stratēģiski svarīgā ģeogrāfiskā 

vietā, kontrolējot ziemeļu-dienvidu tirdzniecības ceļus, kas gāja caur 

Kanaānas zemi kā arī bija drošs militārs nocietinājums. Jeruzāleme kļuva 

par Izraēlas galvaspilsētu Dāvida laikā.  

Iepazīstoties ar Batšebu... 

1. Izlasiet 2. Samuēla 11:1-5.  

 Ko mēs uzzinām par Batšebu no šīs rakstu vietas? 

 Kādās divās situācijās Batšebu  nokļuva un kā viņa katrā no tām 

rīkojās? 

 

2. Pamatojoties uz lasāmo 5. Mozus 22:22,  

 kāds sods pienācās laulības pārkāpējiem? 

 

3.  Izlasiet 2. Samuēla 11:6-25.  

 Kā Batšebu vīrs Ūrija atšķīrās no Abīgailas vīra Nābāla? 

 Kādas sekas piedzīvoja Batšebu Dāvida rīcības dēļ? 

 

4. Izlasiet 1. Korintiešiem 10:13.  

 Atceroties kā Abīgaila noslāpēja Dāvida dusmas un viņš neko 

ļaunu neizdarīja, vai arī Batšebu būtu varējusi rīkoties līdzīgi? 

 

5. Pamatojoties uz 2. Samuēla 12:10-14 pravieša Nātāna teikto,  

 kādas būs šī grēka ilgtermiņa un īstermiņa sekas. Vai Dāvids būs 

vienīgais, kas cietīs? Paskaidrojiet. 

 

6. (Izvēles) Izlasiet 51. Psalmu, kurā ir Dāvida sirsnīgā nožēla (viņš 

piekrīt Dievam, ka ir grēkojis un apņemas mainīt savu uzvedību). 

 

7. (Izvēles) Izlasiet atlikušo 2. Samuēla grāmatu, lai redzētu kā pravieša 

Nātāna pravietojums piepildās. 
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Par spīti Dāvida un Batšebu kopīgajam grēkam, Dievs tik un tā mīlēja 

Batšebu. Tāda ir viņa beznosacījumu mīlestība. No visām Dāvida sievām, 

Dievs izvēlējās Batšebu dzemdēt Dāvida mantinieku Sālamanu. Kopā ar 

citām „aptraipītām” sievietēm (Tamāru un Rāhābu) viņa ir pieminēta 

Jēzus Kristus ciltsrakstos (Mateja ev. 1:6-17). 

Tava dzīve: Iespējams arī tev, kā Batšebu, bija nepiedienīgas attiecības ar 

savu vīru (vai citu personu) pirms laulības vai arī tas bija iemesls laulības 

izjukšanai. Un tāpēc tu esi jutusies vainīga un baiļojusies par sekām. 

Atzīsti Dievam, ka esi grēkojusi. Pieņem Viņa doto piedošanu par visiem 

taviem grēkiem caur Jēzu  - pagātnes, tagadnes un nākotnes grēkiem. 

Tad piedod sev un savam vīram. 

 

8. Izlasiet Psalmi 103:10-14.  

Dievs jau ir tavus grēkus paņēmis prom tik tālu cik austrumi ir no 

rietumiem. Tev arvien būs jāsadzīvo ar grēka sekām, bet pateicoties 

Kristum, ne ar vainas izjūtu vairs! Romiešiem 8:1 ir teikts ”Tiem, kas 

Kristū Jēzū, vairs nav pazudināšanas.”  
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Hanna un Mānoha sieva:  

mātes pārbaudījumi 

/1. daļa/ 

 
Aptuvenais laiks: Soģi ~ 1400-1000 p.Kr. 

 
„Un viņa teica: „Ak, mans kungs, lai tava dvēsele dzīvo, mans kungs – es 

esmu tā sieva, kas te pie tevis stāvēja un lūdza Kungu! Par šo zēnu es 
lūdzos, un Kungs ir piepildījis manu lūgumu, ko viņam izteicu. Tad nu es 

viņu atdodu Kungam – uz visu mūžu viņš ir dots Kungam!” Un viņi tur 
zemojās Kungam.” 1. Samuēla 1:26-28 

 

Notikumu fons: Uzticīgie ļaudis, kas šajā laikā dzīvoja Izraēlā, piedzīvoja 
vairākkārtēju notikumu atkārtošanos - dažādu ienaidnieku 

uzkundzēšanos, tad atkal atbrīvošanu un miera laikus, tad Israēls atkal 
sadumpojas un tiek pakļauts jauna ienaidnieka varai. Šajā Bībeles studijā 

aprakstītās sievietes dzīvoja Soģu ēras pēdējā posmā. Mānoha sievas 
dēls, Simsons, bija tā laika „soģis” (atbrīvotājs, glābējs), tad arī dzima 

Hannas dēls Samuēls – abi vīrieši bija laikabiedri. Samuēls kļuva par 
pēdējo soģi, jo viņa dzīves laikā Israēls pieprasīja ķēniņu. Dievs viņiem 

iedeva ķēniņu. 
 

Iepazīstoties ar Mānoha sievu... 

 
1. Mēs nezinām viņas vārdu, bet mēs zinām viņas slaveno dēlu Simsonu. 

Uzzināsim kāda bija viņa māte.  

Izlasiet Soģu 13:1-24.  
 Izmantojot īpašības vārdus, aprakstiet Mānoha sievu. 

 Kādas vajadzības Dievs bija ievērojis un plānojis apmierināt – 
gan personīgas, gan visas tautas? 

 Kā Dievs pavēstīja savu plānu? (Ja ir vēlēšanās, var tuvāk 
papētīt ko nozīmē ”Kunga eņģelis”, jo Viņš atšķiras no pārējiem 

eņģeļiem – vēstnešiem un cilvēki, kam Viņš parādījās teica „mēs 
Dievu esam redzējuši”). 

 
Vārds „Simsons” nāk no ebreju valodas un nozīmē saule vai gaišums. 

Ievērojiet Dieva nodomu Simsona dzīvei. Nazīrietis ir ebreju vārds, kas 
nozīmē „atšķirts” vai „nodots, veltīts”.  

 
2. Izlasiet 4. Mozus 6:1-8.  

 Kādas 3 lietas nazīrietim bija jāsola pildīt, kas viņu atšķirtu no 
citiem un būtu redzams, ka viņš sevi velta Dievam? 
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 Kas bija Mānoha sievas atbildība kamēr viņa bija gaidībās? Ko šī 

rakstu vieta mums parāda par vēl nedzimuša bērna vērtību? 
 Kāda bija Mānoha reakcija? Ko viņš jautā Kungam? 

 Kā Dievs atbild uz Mānoha lūgumu? Ievērojiet, kā atklājas Mānoha 
ticība Soģu 13:12. 

 
3. Pārrunājiet notikumu Soģu 13: 15 – 21. 

 Pirms šī notikuma, Mānoha un viņa sieva domāja, ka pie viņiem bija 
ieradies vienkārši pravietis vai „Dieva vīrs”. Kad viņi saprata, ka 

redzējuši Kunga eņģeli (pie tam sievai – divas reizes!), kā viņi katrs 
reaģēja uz to (22-23 pants)? Ko tas atklāj mums par viņu ticību? 

 
4. Izlasiet Soģu 13:24-14:9.  

 No iepriekš lasītā mēs zinām, ka Mānoha un viņa sieva bija uzticīgi 
un bijās Dieva. Viņu dēla dzīvei jau no dzimšanas bija mērķis. Par 

kādu dēlu izauga Samsons? Kā jums šķiet vai viņi bija vīlušies? 
 

Ieskats Rakstos: „tas nāk no Kunga” (4. pants) liecina par to, ka Dievs 
izmanto pat cilvēka grēcīgas vājības, lai piepildītu Savus mērķus un 

pagodinātu Savu Vārdu. Līdzīgi gadījumi aprakstīti Jozuas 11:20 un 1. 
Ķēniņu 12:15. 

 

5. Ja vēlaties, varat izlasīt tālāk par Simsona dzīvi Soģu 14:9-16:31.  

 Cik daudzus no nazīriešu solījumiem Simsons pārkāpa?  
 

Tava dzīve: Dievs Simsonam bija devis dievbijīgus vecākus un īpašības, 
lai darītu Dieva darbu. Tomēr Simsons nolēma sekot pats savām vēlmēm 

nevis turēties pie ģimenes ticības un pazemības Dievam. 
 

 Ja tu esi māte vai radinieks kādam „pazudušajam dēlam”, kā tas 
tev liek justies? 

 Ja tu esi māte mazam bērnam, vai tu baiļojies par to, ka viņš/-a 

varētu novērsties no ticības? Vai tu baidies, ka tas notiks kādas 
tavas kļūdas dēļ? 

 
Lai gan neviens vecāks nav ideāls, mums jāatceras, kas katrs cilvēks 

pieņem savus lēmumus attiecībās ar Dievu. Ticība darbojas tikai gribas 
spēkā. Pastāsti pārējiem par savām bailēm vai sajūtām par vainas sajūtu 

vai vilšanos. Nodod savu mīļo cilvēku Tam Kungam un lūdz, lai 
„pazudušais dēls” atgriežas pie sava Dieva. 
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Hanna  un Mānoha sieva:  

mātes pārbaudījumi 

/2. daļa/ 
 

Iepazīstoties ar Annu... 

1. Izlasiet 5. Mozus 28:9-11, Psalmi 127:3-5.  

 Par ko senajā Izraēlā liecināja bērnu esamība? 

 

2. Izlasiet 1. Samuēla 1:1-19.  

 Ja tu no malas novērotu Hannu, kā tu viņu aprakstītu? 

 Nosauciet visas lietas, kas Hannu satrauca. 

 Kāda bija Elkāna attieksme pret Hannas pārdzīvojumiem? 

 Kā Hanna varēja garīgi pieaugt savas neauglības dēļ? Ko viņa 

uzzināja par Dievu? 

Ieskats Rakstos: Zvēresti ir brīvprātīgi solījumi saistībā ar personisku 

apņemšanos un godprātību. Tie bija bieži izplatīti Vecās Derības laikā, un 

tos regulēja Mozus Likumi (4. Mozus 30). Zvērestus bija rūpīgi jāpārdomā 

(Sakāmvārdi 20:25, Mācītājs 5:4-6) un izpildot bija jādod arī kāds 

pateicības upuris. Zvēresti (izņemot laulības zvērestu) nav īpaši 

sastopami Jaunajā Derībā. Mēs nedrīkstam slēgt darījumus ar Dievu vai 

kādiem savādākiem paņēmieniem censties saņemt kaut ko no Dieva. 

Mūsu un Dieva attiecību pamatā ir ticība Jēzum Kristum un viņa upurim 

un krustam, kas mūs padara pilnībā pieņemtus Dieva acīs. Viņš, mūsu 

Tēvs, mums ko dod, jo Viņš tā vēlas. Mēs, Viņa bērni, lūdzam un 

saņemam pateicoties Viņa labestībai. 

Dievs izmanto lūgšanu, lai izveidotu attiecības ar mums. Tad mēs varam 

novērtēt saņemtās svētības. Hannai bija augstais priesteris, kas varēja 

aizlūgt par viņu. Mums kā ticīgajiem ir pieejams daudz vairāk.  

3. Izlasiet sekojošās rakstu vietas: Ebrejiem 4:14-16; Ebrejiem 7:24-25 

un Romiešiem 8:26-28; 31-34 

 pārrunājiet, kas un kā mums palīdz lūgšanās?  
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Hanna un Mānoha sieva:  

mātes pārbaudījumi 

/3.daļa/ 
 

1. Izlasiet 1. Samuēla 1:20 – 2:11.  

 Dievs dāvāja Hannai dēlu. Ko Hanna pēc tam darīja? 

 Hannas lūgšana ir viņas slavēšanas psalms un pateicības dziesma. 

Kādas emocijas viņa tajā izpauž un kādas patiesības tā apstiprina 

par viņas Dievu? 

* emocijas –  

* patiesības –  

No Ebreju valodas: Hannas lūgšanu dziesma ir pravietiska, sagaidot 

Izraēlas valstības nostiprināšanos. Viņas dēls Samuēls kronēs tautas 

pirmo ķēniņu Saulu un arī otro – Dāvidu. Šī lūgšana ir arī pirmā reize 

Rakstos, kad tiek pieminēts „Kunga svaidītais”. No ebreju vārda 

„svaidītais” ir radies vārds „Mesija”. 

2. Izlasiet 1. Samuēla 2:12-26.  

 Kā Dievs turpināja atbildēt uz Hannas lūgšanu arī pēc tam, kad viņa 

izpildīja savu solījumu? 

 Kas tas ir par „namu”, kurā Hanna atstāja savu dēlu? 

 Kādēļ viņa nebaidījās viņu atstāt?  

 

3. Izlasiet 1. Samuēla 1:22-28.  

 Kuram viņa varēja uzticēties? Kāpēc? 

 

4. Izlasiet 1. Samuēla 3:1 – 4:1. Hannas paļāvība uz Dievu tika atalgota 

caur Viņa uzticību viņas dēlam.  

 

5. Izlasiet 2:12 – 4:1   

 nosauciet visas reizes, kad Dieva uzticamība tika atklāta Samuēlam 

augot. Ievērojiet arī Samuēla reakciju.  

 Pārrunājiet, cik daudz Dievs bija iesaistījies zēna audzināšanā. 

 Kā Hanna turpināja mātišķi rūpēties par savu zēnu? 

Tava dzīve. Vai arī tu atrodies situācijā, kad esi māte „attālināti”? Kā tu 

par to jūties? Vai tu par to esi runājusi ar savu Kungu? Vai tu Viņam spēj 

uzticēties arī šajā jomā? Raksti saka, ka Samuēls uzauga par 

visuzticamāko Soģi kāds Israēlam bijis. 
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NOSLĒGUMS 

Dievs mīlēja gan Hannu, gan Mānoha sievu. Viņš zināja, kas notiek viņu 

dzīvēs. Viņš varēja rīkoties. Bet Dievs Mānoha sievai nedeva mieru zemē 

bez iebrucējiem vai ideāli paklausīgu dēlu, kurš meklētu kā savas dāvanas 

pielietot par godu Dievam. Nedz arī Dievs Hannai ļāva nepildīt savu 

solījumu un neatstāt dēlu templī ar Ēlī. Abām bija jāpiedzīvo neauglības 

gadi pirms piedzima pirmie bērni. Abas savā veidā bija nošķirtas no 

saviem pirmdzimtajiem dēliem. Savā dzīves gājumā abām bija jāpiedzīvo 

Dieva „nē” kādām lietām. Tomēr Hanna un Mānoha sieva izvēlējās 

uzticēties Viņam un nevis padoties bailēm. Un Dievs atalgoja viņu ticību 

izlejot pār viņām Savas svētības. Tāpat arī pie mums – Dievs var 

izvēlēties uzreiz neatbildēt uz mūsu lūgšanām. Tomēr lai arī kādi būtu 

apstākļi, tu vari paļauties uz šīm patiesībām: 

Dievs mani mīl. 

Dievs zina, kas notiek manā dzīvē. 

Dievs var rīkoties. 

Es varu uzticēties Viņa labestībai, lai kā Viņš nolemtu rīkoties! 

 Tik maz zinot par Mānoha sievu, tomēr kā viņas ticības atklājās 

darbos? 

 Uzskaitiet visas lietas, par ko varētu baidīties Hanna. Kā viņas ticība 

Dievam atklājās darbos? 

 

1. Izlasiet  Psalmu 107:1-43.  

 Ievērojiet, cik dažādi cilvēki sauc uz Dievu un kā Viņš viņiem atbild. 

43. pants saka „Kas gudrs, lai iegaumē šo, lai apdomā Kunga 

žēlsirdību!”  

 Abas šīs sievietes, Mānoha sieva un Hanna, piedzīvoja Dieva 

mīlestību unikālos veidos. Nosauc 1 - 2 reizes, kad tieši tu esi 

piedzīvojusi Dieva mīlestību. 
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Johebeda un Mirjāma: ietekmīgas sievietes 

/1. daļa/ 
 

Laiks: Izceļošana ~1450 p.Kr. 
 

„Jo žēlastībā, kas man dota, es ikvienam jums saku: neuzskatiet sevi par 
pārākiem kā citi, esiet saprātīgi, ikviens pēc tāda ticības mēra, kādu Dievs 

tam ir piešķīris. Jo, kā mūsu miesai ir daudz locekļu, bet ne visiem 
locekļiem ir viens un tas pats uzdevums, tā arī mēs, daudzi kopā, esam 

viena miesa Kristū, bet atsevišķi esam cits cita locekļi.” Rom. 12:3-5 

 
Vēsturiskais fons: 

 
Izraēlieši Ēģiptē dzīvoja 430 gadus, sākumā komfortabli, jo Ēģiptes t.s. 

„ministru prezidents” bija viņu radinieks Jāzeps. Pēc Jāzepa nāves, pie 
varas nāca faraons, kas nepazina Jāzepu un  izraēlieši vairs netika 

uzlūkoti kā vēlami viesi Ēģiptes zemē. Baidoties no izraēliešu tautas 
varenības, Ēģipte meklēja veidus kā sakropļot pieaugošo nāciju. Bet 

Ēģiptes pūliņi bija velti; Dievs bija kopā ar Savu tautu un Viņš gatavojās 
izraēliešus izvest no Ēģiptes. 

Mozus piedzima drīz vien pēc pavēles visus ebreju jaundzimušos 
zēnus iemest Nīlā, bet tika izglābts no nāves, faraona meitai viņu 

adoptējot. Ap 1486 gadu pie varas esošais faraons mēģināja Mozu 
nogalināt, jo viņš pieņēma savu izraēlieša identitāti, bet Mozus aizbēga uz 

Midjāna zemi. 40 gadus vēlāk Mozum parādījās Dievs degošā krūmā un 

Mozus atgriezās Ēģiptē, lai stātos pretī faraonam kopā ar savu brāli Āronu 
un pieprasītu izraēliešu brīvlaišanu. 

Caur Mozu Dievs izlēja savas dusmas pār faraonu un nospieda 
ēģiptiešus uz ceļiem. Izraēlieši devās uz priekšu kā brīvi cilvēki – dzīvs 

Dieva žēlsirdīgās glābšanas piemērs. Tomēr brīvība negarantēja 
panākumus. Izraēlā trūka organizētības. Sīnaja kalnā Dievs pārveidoja 

savu tautu par nāciju. Mozus Derība pārvaldīja visas sabiedrības jomas: 
civilās, svētku ieražas un morāli. Derība sevī ietvēra īpašus apsolījumus, 

bet tā arī pieprasīja paklausību. Nepaklausība nozīmēja smagas sekas. 
Izraēls izvēlējās sacelties pret Dievu. Grēks atnesa tiesu un visa paaudze 

nomira. Tomēr Dievs uzklausīja Mozus lūgšanas un uzturēja Savu tautu 
pie dzīvības arī cauri tuksnesim. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Mirjāmas bērnība un viņas mentori... 
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1. Izlasiet 2. Mozus 1:1- 2:10 
 

No 2. Mozus 6:20 un 4. Mozus 26:59 mēs uzzinām vairāk par Mirjāmas 
ģimeni. Viņas vecākus sauc Amrāms un Johebeda. Bērnu vārdi ir Mirjāma, 

Ārons un Mozus.  
 

2. Izlasiet Ebrejiem 11:24-28.  
 Kādu ietekmi atstāja tie daži gadi (ja tādi vispār bija), kurus Mozus 

pavadīja ar saviem vecākiem? 
 

3. Pamatojoties uz tekstā (2. Mozus 2:1-10) pieejamo informāciju,  
 kā jūs kādam citam aprakstītu Mirjāmas mammu Johebēdu? Citiem 

vārdiem sakot, kādas rakstura īpašības jūs saskatāt viņā? 
 Kādas izvēles Mirjāmas vecāki (Johebeda un Amrāms) pieņēma 

savas ticības dēļ? Kā Dievs apbalvoja šo ticību? 

 
4. Mirjāmai bija tie paši vecāki un mājas kas Mozum. Lasot 2. Mozus 2:1-

10 rakstu vietu (viņa ir pieminētā māsa),  
 kādus īpašības vārdus tu izmantotu, lai raksturotu Mirjāmu, kura 

tajā laikā bija apmēram 7 – 12 gadus veca? 
 

No ebreju valodas: Mirjāmas vārds nozīmē „rūgtums”. Grieķu valodā 
viņas vārds ir Marija. Izraēla vēsturē pēc šī vēstures posma vārdi Marija, 

Mara un Mirjāma bija populāri meiteņu vārdi. 
 

 Kā jauna meitene, kādas biedējošas situācijas Mirjāma piedzīvoja 
un kā viņa uz tām reaģēja? 

 
Tava dzīve: Mozus, Ārons un Mirjāma nāca no ģimenes, kurā vecāki 

dzīvoja ticībā savam Dievam. Kādā ģimenē tu uzaugi? Kā tas ir ietekmējis 

tavu spēju drosmīgi uzticēties Dievam un nepadoties bailēm 
(izmisumam)? 
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Johebeda un Mirjāma: ietekmīgas sievietes 

/2.daļa/ 

80 gadus vēlāk 

1. Izlasiet 2. Mozus 14:1-31.  

 Mirjāma tagad ir aptuveni 87 līdz 92 gadus veca. Kā viņa piedzīvoja 
Dieva uzticību kopā ar pārējo Izraēla tautu? 

 
2. Izlasiet 2. Mozus 15:1-21.  

 Kāda ir Mirjāmas atbilde Dieva uzticībai? 
 

3. Izlasiet Mihas 6:3-4.  
 Ko Dievs pasaka par Mirjāmas lomu Izraēla dzīvē?  

 Kādos veidos viņa bija patīkama Dievam un piepildīja savā dzīvē 
Viņa mērķus? 

 Kā jums liekas, kāpēc Mozum varēja būt svarīgs Mirjāmas atbalsts? 

 
4. Vērīgāk izpētiet 2. Mozus 15:20.  

 Kā Mirjāma tiek dēvēta?  
 

5. Izlasiet 4. Mozus 12:2.  
 Ko Mirjāma saka par sevi? 

„Praviete” nozīmē tādu sievieti, caur kuru un uz kuru runā Dievs, atklājot 

Sevi un Savu gribu; īpaši laikā, kad nav pieejams rakstītais Dieva vārds. 
Dievs vairākas reizes ir izmantojis sievietes pravietošanai, lai atklātu 

(pravietotu) Savu Vārdu vēsturiski nozīmīgos periodos. Viena no tādām 

sievietēm bija Debora, par kuru studēsim vēlāk. Citas vārds bija Hulda.  

6. Izlasiet 2. Ķēniņu 22:1-20.  
 Šis notikums sekoja apmēram 700 gadus vēlāk pēc Mirjāmas laika. 

Kas bija atgadījies un kā Hulda kalpoja Dievam un Izraēla ķēniņam? 
 

7. Pravietošana sevī var ietvert arī entuziastisku Dieva slavēšanu, kuru 
iedvesmo Svētais Gars. Izlasiet 1. Samuēla 10:5-10 un 1.Laiku 25:1.  

 Kādas aktivitātes tika asociētas ar pravietošanu?  
 Kādā veidā 2. Mozus 15:20-21 iederas šajā pravietošanas aprakstā? 

 

 

Ieskats rakstos: 2. Mozus 15. nodaļā aprakstītā dziesma ir pirmā 

pierakstītā dziesma Bībelē – atbrīvošanas dziesma. Šādas svinības parasti 
sekoja pēc uzvaras kaujas laukā. Pēc Vasarsvētku notikumiem, ticīgajos 
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mājojošais Svētais Gars turpina iedvesmot aizrautīgai Dieva slavēšanai. 

Mēs to vairāk nesaucam par pravietošanu, bet tā joprojām atbilst 
Bibliskajai pravietošanas definīcijai. Svētais Gars iedvesmo un apdāvina 

ticīgos sacerēt jaunas dziesmas, dzejoļus, lūgšanas un liecības, kas slavē 
Dievu. 

Tava dzīve: Svētais Gars arvien iedvesmo brīžiem sākt slavēt Dievu caur 

dziesmu, dzeju vai citiem radošiem veidiem. Vai tu vari atminēties laiku 
savā dzīvē, kad Gars tevi iedvesmoja šādai slavēšanai? Kādu radošu 

līdzekli tev ir sniedzis Dievs, lai tu slavētu Viņu? Varbūt tu kādreiz esi 
uzrakstījusi dziesmu, dzejoli, izveidojusi mākslas darbu vai vienkārši 

dziedājusi slavas dziesmas Viņam? Kas tam bija par iemeslu? Pastāsti par 

laiku, kad spontāni radās vēlme slavēt Dievu šādā vai citā veidā! 

Tavs stāsts: Jēzum bija kāda liecība, ko pastāstīt. Jāņa 8:14 viņš ir teicis: 
„Ja es arī liecinu par sevi pats, tad tomēr mana liecība ir uzticama, jo es 

zinu, no kurienes es esmu nācis un kurp eju, bet jūs nezināt, no kurienes 
es nāku un kurp eju.” Tas ko viņš par sevi stāstīja, bija viņa paša 

STĀSTS. Mirjāma liecināja par Dieva uzticību caur dzeju, dziesmām un 
deju. Pat ja tu nekad neesi liecinājusi tā kā Mirjāma, tavs STĀSTS par 

Dieva uzticību tavā dzīvē ir tava liecība par Viņu. Īsi apraksti kādu jomu 
savā dzīvē, kur saredzi Dieva uzticību tev. Šī ir daļa no tava STĀSTA par 

Dieva uzticamību. 

 

  

http://www.padodtalak.lv/
mailto:padodtalak@lbds.lv
https://bible.org/series/everyday-women-ever-faithful-god


Sieviešu atbalstam, iedvesmai un izaugsmei 

 

www.padodtalak.lv 
padodtalak@lbds.lv 

Tulkots no Biblical Studies Foundation studiju materiāla 
https://bible.org/series/everyday-women-ever-faithful-god 

 

Johebēda un Mirjama: ietekmīgas sievietes 

 /3.daļa/ 
~ 2 gadus vēlāk... 

 
1. Izlasiet 4. Mozus 12:1-16.  

 Kādēļ Mirjama un Ārons sāka runāt (kurnēt) pret Mozu? 
 Kā tev šķiet, kāds bija iebildumu īstais iemesls?  

 Pārrunājiet Tā Kunga atbildi viņu uzvedībai? (2 – 9 p.). 
 Ko mums būtu jāsecina no tā, ka Dievs sodīja tikai Mirjamu?  

 

2. Izlasiet arī Jēkaba 3:5-6. [PIEZĪME: Spļāviens sejā nozīmēja 
nicinājumu (5. Mozus 25:9). Tas Kungs izrādīja nosodījumu caur ādas 

slimību.] 
 Kādēļ tāda ādas saslimšana kā lepra, bija tik briesmīga?  

 
3. Izlasiet 4. Mozus 5:1-4. 

 
Pārdomājiet: Mirjama pārvērtēja savu autoritāti, pieprasot vienlīdzīgu 

cieņu kā pret Mozu. Viņas attieksmes un tās izraisīto seku dēļ, Dievs 
pārmācīja viņu caur izraidīšanu – pretējo tam, ko viņa vēlējās panākt! 

 Kā Mirjamas brāļi uztvēra savas māsas sodu? 
 

4. Izlasiet 5. Mozus 24:8-9.  
 Kādu ietekmi atstāja Mirjamas izraidīšana uz 7 dienām no 

nometnes.... 

                            *uz viņu? 
                            *uz citiem ļaudīm? 

 
Vēsturiskais fons: Dažreiz Mirjama kalpoja kā labais piemērs, dažreiz kā 

sliktais. Gluži kā mēs, viņa nebija ideāla katru savu mūža dienu. Tomēr 
Dievs viņai bija piešķīris lomu, kurā viņa varēja ietekmēt citus. Viņa 

piedzīvoja 38 klejošanas gadus tuksnesī un nomira tikai neilgu laiku pirms 
Ārona ~ 130 gadu vecumā (4. Mozus 20:1). 

 
5. Izlasiet Romiešiem 13:1-2 un Ebrejiem 13:7,17.  

 Kā šis 4. Mozus grāmatā 12. nodaļā notikušais incidents ļauj izprast 
šīs rakstu vietas? 

 
Tava dzīve. Mūsu attieksmei pret autoritāti ir nopietnas sekas. Lai gan ne 

visas mēs esam vadītājas, mēs visas esam pakļautas kādai autoritātei 

baznīcā. Vai šobrīd ir kāds vadītājs/-a, par kuru tev ir skaudība, 
aizvainojums vai nevēlēšanās atzīt šī cilvēka autoritāti? Vai tu centies 

mazināt šī cilvēka vadību tenkojot vai nievājoši izsakoties par viņu? 
 

 
6. Izlasiet Sakāmvārdus 10:19.  

http://www.padodtalak.lv/
mailto:padodtalak@lbds.lv
https://bible.org/series/everyday-women-ever-faithful-god


Sieviešu atbalstam, iedvesmai un izaugsmei 

 

www.padodtalak.lv 
padodtalak@lbds.lv 

Tulkots no Biblical Studies Foundation studiju materiāla 
https://bible.org/series/everyday-women-ever-faithful-god 

 

 Pārrunājiet to, kā šo rakstu vietu pielietot savā dzīvē. 

 
7. Izlasiet Marka 10:42-45, Galatiešiem 5: 26, Filipiešiem 2:3-4, 

Romiešiem 12:3-5 un 1. Pētera 5:1-5. Visas šīs rakstu vietas mūs 
māca kā izturēties vienam pret otru Dieva ģimenē, t.sk. arī pret 

vadītājiem.  
 Kādai attieksmei mūsos jābūt, ja mums ir piešķirta kāda veida 

atbildība Kristus Draudzē? 
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Naomi un Rute: mātes un meitas 

/1.daļa/ 

 

Laiks: Soģi  ~1400-1000 p.Kr. 

„Ja vīģes koks neziedēs un vīnogulājam neienāksies ogas, ja olīvas nedos 

ražu un lauki neko ēdamu neienesīs, ja ganāmpulkā panīks avis un staļļos 

nebūs vēršu – es tomēr gavilēšu par Kungu, es līksmošu un priecāšos par 

savu glābēju Dievu!” Habakuka 3:17-18 

Notikumu fons: Viens veids kā Dievs sodīja Israēlu par tās grēkiem, bija 

ļaujot izcelties badam. Parasti tas izcēlās sausuma vai kaitēkļu (siseņu) 

dēļ. Kādā no reizēm, kad zemē  bija bads, Elīmelehs (vīrs no Betlēmes) 

kopā ar sievu Naomi un viņu diviem dēliem devās uz kaimiņpilsētu 

Moābu. Šos desmit gadus, kamēr ģimene tur dzīvoja, Elīmelehs nomira, 

atstājot Naomi ar diviem dēliem, kuri izaugot apņēma moābiešu sievas. 

Tad nomira arī abi dēli. Naomi palika ar savām vedeklām. 

Iepazīstot Naomi un Ruti 

1. Izlasiet Soģu 21:25.  

 Šo uzskata par atslēgas pantu visā Soģu grāmatā. Ko tas atklāj? 

2. Izlasiet Rutes 1:1-22. Aprakstiet katru šo sievieti: 

* Naomi 

* Rute 

 Ko Rutes teiktais 1:16-17 īpaši tev atklāj par viņu un ko viņa jau 

bija atklājusi par Naomi? 

 No kādām attiecībām Rute atsakās, lai sekotu savai jaunajai ticībai? 

 Vai tava ticība kādreiz ir radījusi plaisu starp tevi un tavu ģimeni vai 

kādu tuvu cilvēku? Paskaidro. 

Naomi saka emocionālus vārdus 1:20-21. Viņa gāja cauri sērām – 

normālām cilvēciskām emocijām, kas bieži nozīmē sirdssāpes un ilgstošas 

skumjas. Pastāsti (vai pieraksti) par laiku, kad tu gāji cauri sērām par 

kāda zaudēšanu. Kā tas bija? Cik ilgi tas gāja? Vai arī tev, kā Naomi, 

šķita, ka Dievs „mani pārlieku sarūgtinājis”(1:20)? Kas tev palīdzēja 

pārdzīvot šo smagāko posmu, kad to atceroties tev nebija katru reizi vairs 

gauži jāraud? Ja vēlies, vari padalīties ar šo pieredzi. 
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 Visticamākais minējums par šo sieviešu vecumu varētu būt, ka 

Naomi bija pāri četrdesmit un Rutei – ap divdesmit gadu. Kā tu 

aprakstītu šo ne-asinsradinieču attiecības? 

 Kā viņas viena otrai palīdzēja šajā brīdī? 
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Naomi un Rute: mātes un meitas  

/2.daļa/ 

 
1. Izlasiet Rutes 2:1-23.  

 Kā Naomi pamāca un iedrošina Ruti? 

 Kā Rute rūpējas par Naomi – gan ar darbiem, gan ar attieksmi? 

 Kadas izjūtas abas sievietes šajā laikā varēja piedzīvot? 

* Naomi- 

* Rute- 

 Ko mums atklāj Rutes 2:11-12? Kā tas, ka Naomi ar citiem 

dalījusies ar savu „stāstu”, abām nāk par labu, un kā tas īpaši nāk 

par labu cittautietei Rutei? 

Parasti īpašumi piederēja vīriešiem. Ja ģimenē nebija palikuši vīrieši, 

sievietēm trūka iztikas līdzekļu.  

2. Izlasiet 5. Mozus 24: 19-22; 3. Mozus 19:9-10; 23:22.  

 Atšķirībā no apkārtējām tautām, kas nekādi nerūpējās par sociāli 

nenodrošinātām personām, kā Dievs parūpējās par iztiku Israēla 

sievietēm? Kā tas veicināja līdzjūtību apkārtējos cilvēkos? 

3. Izlasiet Rutes 3:1 – 4:12  

4. Likums par „radinieka aizstājēju/izpircēju” Israēlam tika dots 3. Mozus 

25:23-55. Izlasiet to rakstu vietu.  

 Kāds bija Dieva nodoms dodot šādu iespēju? 

Vēsturiskais fons: Šāds likums nodrošināja nabagu aizsardzību pret 

bagātniekiem, neļaujot viņiem atņemt nabago īpašumus no to dzimtas. 

Izpircējam bija jābūt nabagā tuviniekam un jāvēlas izpirkt īpašums. Tas 

nebija viņa pienākums tā rīkoties, bet no viņa tas tika sagaidīts. 

Atteikšanās izpirkt, nozīmēja sagādāt ciešanas ģimenei un visai dzimtai, 

kā arī sadragātu viņa paša reputāciju. Piedzimstot uz Zemes Bētlēmē, 

Jēzus kļuva arī par mūsu „radinieku”. Viņš varēja un vēlējās mūs glābt; 

Viņš glābj visus, kas paļaujas uz Viņu. 

 Izlasiet sekojošās rakstu vietas. /3. Mozus 25:25-28 - ; 3. Mozus 
25:47-49 - ; 4. Mozus 35:19-21; 5. Mozus 25:5-10’ 

 Īsi paskaidrojiet, kas katrā rakstu vietā tiek izpirkts. 
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Arī Rute tiek iepazīstināta ar šādu „Radinieka - izpircēja” likumu. 

 Izlasiet Rutes 1:11-13; 2:20; 3:9-13 un 4:1-10. Kādu vēl 

informāciju mēs uzzinām par šī likuma īstenošanu dzīvē? 

 Ko Rute uzzināja par Dieva uzticību viņai caur šo likumu? 

[Ievērojiet, ka Boaza māte bija Rahāba – arī svešiniece, kas 

piedzīvoja Dieva un Viņa tautas labvēlību] 
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Divas atraitnes: vienas un ar bērniem 

/1.daļa/ 

Laiks: Sadalītā Izraēla valsts ~900-722 p.Kr. 

„Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt: ko ēdīsim, vai: ko dzersim, vai: ar 

ko ģērbsimies? Jo pēc visa tā pagāni dzenas; jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka 
jums visa tā vajag. Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc 

Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdaities 
nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek 

pašai savu bēdu.” Mateja 6:31-34 

1. Izlasiet 1. Kēniņu 16:25-33. Ahābs valdīja Israēlā ap 800 gadu p.Kr. 

Viņš bija 6. Ķēniņš pēc Jārobāma. Varbūt viņa vārdu jau esat 

dzirdējušas.  

 Ko Raksti saka par Ahāba valdīšanu? 

2. Elks ir jebkura cilvēka izvēlēts Dieva aizstājējs. Elkdievība ir goda 

atdošana kaut kam, kas nav pats Dievs. Izlasiet 2. Mozus 20:2-6 un 5. 

Mozus 11:13-17.  

 Ko Dievs sagaidīja no Savas tautas? Ko Viņš apsolīja darīt 

Israēlam, ja tie pielūgs kādu elku? 

 Kādi cilvēku radīti elki (Dieva aizstājēji) ir sastopami mūsdienu 

kultūrā? 

Tavs stāsts: Personīgi, kas mēdz ieņemt Dieva vietu tavā dzīvē – mantas, 

ģimenes locekļi, stāvoklis sabiedrībā, vara, fitness, izskats? Kāda 

uzvedība parāda, ka kaut kas ir kļuvis mums par elku? Lūdz, lai Jēzus 

atklāj, ko tu mīli vairāk par viņu? Ar Svētā Gara spēku, kas ir tevī, lūdz 

atbrīvošanu no elku varas savā dzīvē Jēzus Kristus vārdā. Pieraksti savu 

lūgšanu šeit! 
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Pravietis Elija dzīvoja šajā laikā. Elijas vārda nozīme („Tas Kungs ir mans 

Dievs”) ir būtība viņa teiktajai vēstij. Tā kā pravietis bija tas, kurš burtiski 

runāja Dieva Vārdu, bija svarīgi, ka Israēls var atšķirt patiesus praviešus 

no viltus.  

3. Izlasiet 5. Mozus 13:1-5 un 18:14-22.  

 Ar kādām īpašībām var atšķirt patiesus Dieva praviešus no 

viltus? 

Vēsturiskais fons: Ebreju pravietis, atšķirībā no ķēniņa vai priestera, 

savu amatu nemantoja. Šo aicinājumu viņi saņēma no paša Dieva. Kā 

piemērus tam var minēt Jeremiju pirms viņa piedzimšanas (Jeremijas 

1:5); puisēns Samuēls (1.Samuēla 3) un lauksaimnieks Amoss (Amosa 

1:1).  Dievs aicināja šos vīrus, lai tie kļūtu par Dieva „muti” – saņemot 

vēsti tieši no Dieva un to pasludinātu Viņa tautai. Parasti pravieša dzīve 

bija ļoti grūta, dažreiz sevī ietverot arī fiziskus pāridarījumus. Jeremiju 

turēja gūstā dubļu bedrē un, pēc nostāstiem, Jesaju pārzāģēja uz pusēm.   

Valdnieku Omrī un Ahāba valdīšanas laikā Israēls nodevās elkdievībai, 

īpaši pielūdzot dievu Baālu (viens no Kanaāniešu galvenajām dievībām). 

Baāls, kura vārds vienkārši nozīmēja „kungs”, tika uzskatīts par vētru un 

auglības dievu, jo it kā sūtīja lietu graudiem un nodrošināja lielu ražu.  

4. Izlasiet Jēkaba 5:17 un 1.Ķēniņa 17:1. Elija lūdza, pamatojoties uz 

Dieva apsolījumu (5. Mozus 11:16-17) un tad par to pastāstīja 

Ahābam. 

 Kā tev šķiet, ko Dievs gribēja pateikt caur Elijas vēstījumu 

1.Ķēniņu 17:1? 
 Pamatojoties uz rakstu vietu Jēkaba 5:17, kā Dievs atbildēja uz 

Elijas lūgšanām? 
 Kā tas izaicināja tieši Baāla pielūdzējus? 

 Iztēlojies šādu sausuma periodu. Kādu ietekmi Elijas lūgšanas 
atstāja uz zemi un cilvēkiem Izraēlā un arī apkārtējām tautām, 

kā tas ietekmēja viņu pašu?  

5. Izlasi arī 1. Ķēniņa 18:4. 

6. Izlasiet 1. Ķēniņa 17:1-6.  

 Kā Elija piedzīvoja Dieva gudrību un spēju parūpēties arī ļoti 

grūtos apstākļos? 

 

7. Izlasiet 2. Korintiešiem 8:13-15 un Filipiešiem 4:10-20. Ko šeit var 

uzzināt par to kā Dievs grūtībās var parūpēties? 
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Tavs stāsts: Vai ir kādreiz bijis kāds brīdis tavā dzīvē, kad Dievs neierastā 

veidā ir par tevi parūpējies, kad situācija bija šķietami bezcerīga – vai 

fiziski, emocionāli vai arī garīgi? 
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Divas atraitnes: vienas un ar bērniem  

/2.daļa/ 
 

Iepazīstot atraitni no Cārfatas... 

Aplūko Antīko Vidējo Austrumu karti savas Bībeles beigās un atrodi  

Sidonu. Cārfata atradās no tās netālu. Tā bija pagānu teritorija, no kuras 

nāca Ahāba sieva – karaliene Īzebele un tajā kalpoja Baalam. 

1. Izlasiet 1. Ķēniņu 17:7-16.  

 Kā tu raksturotu Cārfatā mītošo atraitni, ja tu varētu viņu 

novērot? 

 Kādās grūtībās viņa dzīvoja? Un kā viņa mēģināja ar tām tikt 

galā? 

 Kādas emocijas, iespējams, viņa piedzīvoja tajā laikā 

 

2. Izlasiet Psalmi 146:5-10. Kā šī rakstu vieta atbilst mūsu stāstam? 

 Kāda bija atraitnes atbildība? Izlasiet Psalmi 56:3-4 

 Uzskaitiet, kā atraitnes ticība un paklausība tika atalgota. 

[PIEZĪME: Tikai patiess Dievs sausuma laikā varētu nodrošināt 

miltus un eļļu!] 

Pārdomājiet. Elija ar atraitni un viņas dēlu nodzīvoja gandrīz 3 gadus, 

katru dienu ēdot miltu un eļļas plāceņus. Mēģiniet iztēloties kā tas bija. 

Cik ilgi tu spētu palikt pateicīga ēdot vienu un to pašu ēdienu divreiz 

dienā trīs gadus no vietas? 

3. Izlasiet 1.Ķēniņa 17:17-24.  

 Kādas problēmas atraitni piemeklēja? Kā viņa rīkojās šajās 

grūtībās? 

 Vai esi kādreiz piedzīvojusi dusmas vai neuzticēšanos Dievam, 

kad atgadījās kaut kas slikts? Ja jā, kā tu tam tiki pāri? 

4. Izlasiet. 1. Ķēniņu 18 un 19 ir interesantas nodaļas, kurās pastāstīta 

Elijas kalpošana Izraēlas tautai. Izlasiet šos stāstus un iepazīstiet gan 

Elijas, gan Dieva raksturus. 

 Pārrunājiet to, kā Dievs atbildēja uz Elijas lūgšanu. 

5. Izlasiet Apustuļu darbi 2:22, Ebrejiem 2:3-4.  

 Kādēļ Dievs veic brīnumus? Vai tas nostrādāja arī gadījumā ar 

Eliju? 

 

6. Izlasiet Mateja ev.6:31-34.  
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 Kā šī rakstu vieta sasaucas ar šodien studēto? 

 Caur grūtībām šī sieviete iepazina dzīvo Dievu personīgi. Vai arī 

tu zini kādu, kas pievērsās Dievam tikai pēc tam, kad izsmēla 

visus citus glābiņa resursus? Pastāstiet. Kā jums šķiet vai kādreiz 

var lūgt, lai kāds piedzīvo bezizeju? Pārrunājiet. 
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Sieviete no Šūnēmas     

/1.daļa/ 

 

Laiks: Sadalītā ķēniņvalsts – Izraēla ~900-722 p.Kr. 

„Bet ķēniņš teica Gēhazī, Dieva vīra puisim: „Jel stāsti man par visiem 

varenajiem Elīšas darbiem!” Kamēr viņš tam stāstīja, ka Elīša atdzīvinājis 

mirušo, redzi, tā sieva, kuras dēlu viņš bija atdzīvinājis, nāca ķēniņam 

lūgt savu namu un tīrumu. Un Gēhazī sacīja: „Mans kungs, ķēniņ, šī ir tā 

sieva, un šis ir viņas dēls, kuru Elīša atdzīvināja!” Ķēniņš izjautāja sievu, 

un viņa tam stāstīja.” 2. Ķēniņu 8:4-6a 

Notikumu fons: Līdz šim studētās rakstu vietas mums ir skaidri 

atklājušas, cik Dievam rūp sieviešu īpašās vajadzības. Lai arī senajās 

austrumu valstīs sievietes tika nostādītas zemākā kārtā nekā vīrieši, Dievs 

izrādīja līdzcietību un rūpes pret sievietēm dažādos veidos. 

Elīša, Dieva pravietis Izraēlā, darbojās Karmela kalna rietumu pakājē, 

Izraēlas līdzenumā – Israēlam stratēģiski nozīmīgā un auglīgā ielejā. 

Šūnēma bija neliela pilsētiņa šajā ielejā, apmēram 30 km attālumā no 

Karmela kalna. 

Iepazīstot sievietes no Šūnēmas.... 

1. Izlasiet 2. Ķēniņu 4:8-17.  

 Aprakstiet šo sievieti.  

 Nosauciet visu informāciju, ko varat par viņu uzzināt no šī teksta. 

 Kā viņa vērsās pie vīra ar savu ierosinājumu? Ko tas atklāj par viņu 

laulību? 

 Kā Elīša atbildēja uz viņas viesmīlību? 

 Ko (ja vispār kaut ko) šī sieviete lūdza no Elīšas? Ko tas mums 

pastāsta par viņas dzīves uzskatiem? 

 Kādu vajadzību viņa neatklāja? Un kāpēc viņa neko par savu 

vajadzību neko neteica? 

 Kā Elīša uzzināja par sievietes neizteikto vajadzību? Ko viņš, Dieva 

pārstāvis, dara lietas labā? 

 Ko sieviete iemācījās par Dievu? 

Tavas dzīve:  būt mājsaimniecei ir kalpošana Dievam. Šai sievietei viss 

sākās ar ēdienu – sniedzot viesmīlību – un tādējādi atbalstot Elīšas 

kalpošanu. Mājas ir tur, kur tu dzīvo. Vienalga vai tavs darbs ir 
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„mājsaimniece” vai nē, sievietēm ir īpaša dāvana no Dieva spēt radīt 

mājīgumu – gan emocionālu, gan praktisku.  

 Izlasiet zemāk rakstīto par ieskatu Bībeles mācībā. Vai tu savu 

„mājsaimniekošanu” uzskati par kalpošanas veidu?  

 Pastāsti par reizi, kad Dievs deva iespēju tavu māju izmantot 

kalpošanai kādam citam. 

Ieskats rakstos: Dievs 1. Timotejam 5:14 saka, lai sievietes „pārvalda 

mājas” – kas nozīmē autoritāti pār to. Titam 2:3 sievietes tiek 

iedrošinātas „uzvesties svētbijīgi”. Pasaule ir templis Dievam  un mēs visi 

esam Dieva kalpi tajā. Šāda perspektīva palīdz nojaukt jebkādu mūsu 

dzīves pienākumu sadali garīgajos un laicīgajos. Kalpot svētdienskolā ir 

tik pat garīgs darbs kā pagatavot veselīgu maltīti savai ģimenei vai arī 

godīgi pildīt savus pienākumus pie darba devēja. Ticīgajam visa dzīve ir 

nošķirta priekš Dieva un katrs darbs ir kalpošana Viņam. 

Tava dzīve: Šūnēmas sieviete un viņas vīrs labprāt parūpējās par Elīšas 

vajadzībām. Kādai būtu jābūt mūsu attieksmei pret mūsu mācītājiem un 

skolotājiem?  

7. Izlasiet Galatiešiem 6:9-10, 1. Timotejam 5:17-18.  

 Kā tu vēl labāk varētu kalpot tiem, kas savu dzīvi ir nodevuši 

kalpošanai tev?   
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Sieviete no Šūnēmas 

/2.daļa/ 
 

Apmēram 5 vai vairāk gadus vēlāk.....  

1. Izlasiet 2. Ķēniņu 4:18-37.  

 Kādu nelaimi piedzīvo šī uzticīgā sieviete?  

 Kā viņa reaģēja uz šo notikumu? [PIEZĪME: Daudzi zemnieki dzīvoja 

pilsētās, bet devās laukos pa dienu strādāt.) 

 Kāds varētu būt iemesls kāpēc sieva par notikušo neko neteica 

savam vīram vai Elīšas kalpam Gēhazī? 

 Kuru viņa vēlējās uzmeklēt?  

Šajā laikā Elīša viņas acīs reprezentēja pašu Dievu. Lai arī ir reizes, kad 

mums var palīdzēt ģimenes locekļi un draugi, Dievs vēlas, lai mēs savas 

dziļākās ilgas un vajadzības pienestu tikai Viņam pašam.  

2. Izlasiet Ebrejiem 4:14-16 un 10:19-23.  

 Uz ko mēs varam paļauties? 

Tava dzīve: Pastāsti par reizi, kad tavā dzīvē bija krīze, kuru atrisināt 

varēja tikai Dievs. Vai tev bija viegli Viņam uzticēties?  

 Kādā veidā Elīša šai sievai izrādīja cieņu? 

 No kurienes Elīša saņēma spēju zēnu uzcelt no mirušajiem? Kā tu to 

zini? 

Tava dzīve: dzīvojot starp nešķistajiem un samaitātajiem un neticīgajiem 

Izraēlā, šī sieva un viņas vīrs izvēlējās palikt uzticīgi Dievam. Dievs 

pagodināja viņu ticību, dodot viņiem iespēju dzirdēt Viņa vārdu ik reiz 

uzņemot pravieti Elīšu savā mājā, kad viņš ieradās viņu pilsētā. Mēs 

dzīvojam sabiedrībā kas Kristietību, kā arī Dieva morāles standartus, 

uzskata par smieklīgiem – to vietā izvēloties savu iegribu apmierināšanu. 

Mums apkārt ir elku pielūgšana un sagrozīta mācība. Kādus soļus mēs 

varam veikt, lai paliktu uzticīgi vienīgi Dievam? Kā tev ar to veicas? 

 Balsoties uz šodienas studiju, kādas vēl īpašības tu piedēvētu šai 

sievai? 
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Sieviete no Šūnēmas 

/3.daļa/ 

 
Iepazīstoties ar pravieša atraitni..... 

Elija kalpoja kā Dieva pravietis un priesteris Ziemeļu karalistē daudzus 

gadus. Viņš apmācīja zemnieku dēlu Elīšu, kas turpināja viņa iesākto 

darbu pēc tam, kad tika paņemts debesīs (2. Ķēniņu 2:1-25). Trīs 

īpašības izcēla patiesu Dieva pravieti: 1) viņš bija uzticīgs tikai un vienīgi 

Jahvem, 2) viņa pravietojumi vienmēr piepildījās, 3) viņa vēsts saskanēja 

ar iepriekš pravietoto. Spēja veikt brīnumu zīmes nebija noteicošais, jo arī 

viltus praviešu darīja brīnumus ar velna spēku (5. Mozus 13:2-4). 

1. Izlasiet 2. Ķēniņu 4:1-7. Atraitnes vīrs bija bijis uzticīgs pravietis. 

 

2. Izlasiet 1. Ķēniņu 20:35, 2. Ķēniņu 2:3,5,7,15, 2. Ķēniņu 4:1,38; 

5:22; 6:1; 9:1.  

 Ko jūs uzzinājāt par „pravieša dēliem”? Kas viņi bija? Ko viņi 

darīja? Kas bija viņu vadītāji? 

 

3. Mozus likums piedāvāja iespēju parādu atmaksāt strādājot. Izlasiet 3. 

Mozus 25:39-41.  

 Kādus ierobežojumus Dievs bija uzlicis šādai parādu 

atstrādāšanai? 

 

4. Izlasiet 2. Mozus 22:22-23, 5. Mozus 14:28-29; 24:19-22.  

 Kādu atbildību Dievs uzticēja visai tautai par bāreņiem un 

atraitnēm? 

 

5. Izlasiet Jesajas 1:17, 23; 10:1-2.  

 Cik veiksmīgi Israēls tika galā ar šo uzticēto atbildību? 

 

6. Izlasiet 5. Mozus 10:17-18; Psalmi 68:5-6.  

 Ko Dievs tad apsola darīt? 

 

 

 

 

7. Atgriežoties pie 2. Ķēniņu 4, kādā krīzes situācijā bija nokļuvusi šī 

sieviete un kā viņa mēģināja to atrisināt?  
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 Nosauc visas lietas, ko Dieva iecelts pārstāvis – pravietis Elīša 

pavēlēja viņai darīt? 

 Vai sieva darīja visu, kas viņai tika likts? 

 

Vēsturiskais fons: Olīveļļa bija dārga un tās pagatavošana bija 

laikietilpīga. To izmantoja ēst gatavošanai, lampu dedzināšanai, brūču 

apkopšanai un kā dezodorantu, kad nebija iespējams nomazgāties. 

Bagātie to izmantoja arī kā piedevu vannām un ādas mīkstināšanai. To 

izmantoja arī ķēniņu svaidīšanai un mirušo apkopšanai un reliģiskiem 

rituāliem. Atraitne ieguva ļoti vērtīgu preci! 

 Kad Elīša sievai lika traukus prasīt kaimiņiem, kāds varēja no tā būt 

labums – kaimiņiem un pašai sievai? 

 Jūsuprāt, kā šis notikums ietekmēja viņas dēlus? Kādā praktiskā 

veidā Tu vari saviem bērniem parādīt to, kāds ir Dievs? 

 Ja paskatās uz to kādu palīdzību sieviete lūdza no Dievu un kādu 

reāli saņēma, kā Dievs bija taisnīgs pret viņu? (5. Mozus 10:18) 

 

8. Izlasiet 1. Timotejam 5:3-8, 16, Jēkaba 1:27 un Romiešiem 12:9-16.  
 Kā Kristus sekotājām, ko Dievs sagaida no mums kā sievietēm 

mājās, draudzē un sabiedrībā?  

 Mūsdienu sabiedrībā, kuras tiktu uzskatītas par atraitnēm? 
 Neskaitot materiālu palīdzību, kas vēl viņām ir nepieciešams?  
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Sāra  

/1.daļa/ 

 
Laiks: ~2100 – 1800 p.Kr. 
 

„Lai jūsu skaistums nav ārīgs – matu cirtas vai zelta rotaslietas, vai 

dažādi tērpi, bet gan sirdī paslēptais iekšējais cilvēks rāma un klusa gara 
neiznīcīgajā skaistumā, kas Dieva priekšā ir dārgs. Tāpat reiz dievbijīgās 

sievas, kas paļāvās uz Dievu, sevi izrotāja, pakļaudamās saviem vīriem, 
tās gluži kā Sāra paklausīja Ābrahāmam un sauca viņu par kungu; krietni 

dzīvodamas un neļaudamās izmisumam, jūs visas esat viņas meitas.” 
1.Pētera3:3-6 

 
Vēsturiskais fons: Sāras un Ābrahama laiks bija izteikts patriarhāts, kad 

tēvs ir ģimenes vai cilts vadītājs. Tuvajos Austrumos atradās vairākas 
ievērojamas civilizācijas; arī Ūra bija plaukstoša pilsēta ar spēcīgu 

pārvaldi un iespaidīgām celtnēm. Pēc Dieva aicinājuma, Ābrahāms 
pameta pilsētu, tās kultūru un ērtības, lai apmestos Kanaāna zemē 

(mūsdienu Izraēla). Iedzīvotāju dzīvesveids bija daļēji nometnieku, jo tie 
bieži pārcēlās uz jaunām zemēm, lai meklētu ganības  un ūdenstilpnes 

saviem lopiem. Savu turību mērīja pēc ganāmpulka lieluma un arī 

kustamās mantas – sudrabs, zelts un teltis. 
Arheoloģiskie izrakumi atklāj tā laika pilsētu varenību. 1900tajos 

gados tika atrakta Ūras pilsēta un atklājās tās varenība, bet arī grēks – 
elku dievību statujas atradās visā pilsētas teritorijā. Nav brīnums, ka 

Dievs aicināja Ābrahāmu doties prom. Šis patriarhālais periods ir nozīmīgs 
arī mums, jo caur Ābrahāmu un viņa pēcnācējiem Dievs sāk veidot savu 

tautu. Ar Ābrahamu noslēgtā derība sevī ietver vairākus lielus solījumus: 
Ābrahāmam  būs neskaitāmi daudz pēcnācēju; viņa pēcnācējiem piederēs 

Kanaāna zeme un no viņa dzimtas kādu dienu nāks Mesija. Šie solījumi 
tika nodoti tālāk viņa dēliem Īzākam un Jēkabam. Jēkaba dēli izveidoja 12 

Izraēla ciltis. Mazā Jāzepa cilts (72 izraēlieši) iegāja Ēģiptē un tur 
izveidojās par varenu tautu. 

 
Neviena cita sieviete Bībelē nav pieminēta tik bieži kā Sāra. Viņa ir pirmā 

sieviete, kas pieminēta Ebreju vēstules 11. nodaļā, kurā uzskaitīti Vecās 

Derības cilvēki, kuru ticība ir īpaši izceļami. Dievs viņu izmanto kā 
paraugu, kuram sekot, arī 1.Pētera 3:3-6. Tādēļ mums būtu jāgrib uzzināt 

kāda šī Sāra bija. Vai viņa bija ideāla? Vai viņa kādreiz kļūdījās lēmumu 
pieņemšanā? Kā viņa līdzinās mums? Kā mēs varam kļūt līdzīgas viņai? 

 
 

 
1. Izlasīsim 1.Pēt.3:3-6!  

 Kuri vārdi vai frāzes tev īpaši uzrunā? 
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Lai gan šajā rakstu vieta uzsvars ir likts uz laulību attiecībām, šeit minētie 
principi attiecināmi un jebkuras sievietes raksturu; īpaši tādas īpašības, 

kuras ir Dievam dārgas. Tās ļauj sievietei „krietni dzīvot un neļauties 
izmisumam”. 

 
 Izlasīsim skaidrojumu vārdiem „rāms” (angl. gentle) un „kluss”. 

Kādēļ šīs sievietes īpašības Dievam būtu dārgas? 
 

„Rāms” (angl. maigs) nenozīmē pasīvs, vājš vai kāds, kas pats sev nevar 
palīdzēt. Drīzāk tas nozīmē „kontrolētu, savaldītu spēku”. Iedomājieties 

māti, kas tur jaundzimušo. Viņai fiziski piemīt spēks, lai viņam nodarītu 
pāri, bet viņa to nedara, jo viņas spēks ir savaldīts. Rāmai sievietei ir 

pazemīga sirds, kas pazemojas Dieva priekšā; atzīst Dieva darbus kā 
labus savā dzīvē un izvēlas nebūt neapmierināta un noraidoša pret Viņu. 

„Klusa” nenozīmē čukstēšanu, klusēšanu vai dumjumu. Tas drīzāk nozīmē 

„miers, kas nāk no iekšienes” – tāds, kas nerada apkārtējiem trauksmi. 
Iekšējs miers, kas saglabājas jebkādos apstākļos. Miers un lēnprātība ir 

arī Svētā Gara augļi (Galatiešiem 5:22-23) un tādēļ pieejami katrai 
ticīgajai, kas pēc tiem ilgojas. 

 
2. Izlasīsim 56. Psalms 3-4 „Izbaiļu dienā uz tevi es paļaujos, uz Dievu – 

es slavinu viņa vārdu? – uz Dievu es paļaujos. Es nebaidos, ko miesa 
(cilvēks) var man padarīt?”  

 
Ievērojiet, ka te ir minēta „diena, kad baidos”, kas parāda, ka bailes nav 

pastāvīgs stāvoklis. Bailes ir normāla cilvēka reakcija, kuru Dievs radījis, 
lai mūs brīdinātu par briesmām un mēs varētu attiecīgi rīkoties. Pēkšņas 

briesmas var mūs paralizēt un pārbiedēt, ka ļaujamies trauksmei, 
histērijai un izmisumam.  

 Ko Psalmi saka par to, kā mums būtu jārīkojas baiļu brīžos? 

 
3. Tajā pašā 1.Pēt. 3:3-6 frāze „reiz dievbijīgās sievas” sevī ietver tās 

sievietes par kurām mēs studēsim.  
 No šīs rakstu vietas – ko viņas darīja, lai „neļautos izmisumam”? 

 
 

Prom no mājām (65 gadu vecumā)... 
 

4. Izlasiet 1. Mozus 11:27 – 12:9.  
 Aprakstiet Sāru un viņas dzīves apstākļus šajā laikā. 

 
Neauglība sievietei šajā laikā bija īpaši sāpīga lieta. Īpaši dēli bija 

nepieciešami, lai nestu tālāk ģimenes vārdu un mantotu saimniecību. Kā 
jūs domājat, kā Sāras neauglība ietekmēja viņas drošības izjūtu (īpaši 

pret Ābrahāmu) un vērtības sajūtu (viņas statusu sabiedrībā)? 
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5. Izlasīsim 1. Mozus 12:10 – 13:2  

 Kādēļ Sāra piekrita Ābrahāma aicinājumam „saki jel, ka tu esi 
mana māsa”? 

 
Vēsturiskais fons: Kādēļ Ābrahāms gribēja izlikties par brāli un māsu? 

Kāds vēsturnieks ir skaidrojis, ka tajā laikā vīrietis, atradoties ienaidnieka 
teritorijā, varēja tikt nogalināts, lai varētu dabūt viņa sievu. Bet, ja viņi 

izliktos par brāli un māsu, un ja kāds vēlētos Sāru ņemt par sievu, viņam 
būtu jādodas vienoties pie viņas brāļa – Ābrahāma, jo tajā sabiedrībā 

sievietes brālis izdeva viņu par sievu. 
 

 Kā šajā laikā Sāra varēja justies? Vai tu varētu rīkoties tā pat, lai 
glābtu kāda dzīvību? 

 Dievs pagodināja Sāru un to, ka viņa „neļāvās izmisumam”. Kad 
Ābrahāms nenosargāja Sāru, ko Dievs viņas dēļ darīja? 

 

Tava dzīve: Ābrahāms savās bailēs dalījās ar Sāru. Vai tavs vīrs ir tev 
tuvākais draugs, kurš tev var uzticēt savas personiskās bailes? Kāpēc jā 

vai nē? 
 

Šajā laikā Ābrahāms savu drošību un dzīvību vēl nebija uzticējis Dievam, 
jo viņa ticība vēl nebija sasniegusi šo dzīves jomu.  

 Līdzīgi kā Ābrahāmam, kuru dzīves jomu tu vēl neesi nodevusi 
Dievam un kā tas ietekmē tev tuvākos? 

 
Sāra bija ~65 gadus veca, kad pameta Hārānu un devās sazin uz kurieni.. 

Sāra bija ar mieru piedalīties Dieva plānā Ābrahāma dzīvei pat, ja tas bija 
grūti viņai pašai.  

 Kā tu iedrošini savu vīru sekot Dieva vadībai? 
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Sāra 

/2.daļa/ 

 
10 gadus vēlāk (Sārai tagad ~ 75 gadi) 
 

1. Izlasiet 1. Mozus 15:1-6! 

 Par ko Ābrahāms raizējās?  
 Kāds joprojām ir Dieva plāns?  

 Cik reizes Dievs par to jau ir stāstījis Ābrahāmam (1.Moz 
12:2;12:7:13:14-17)? 

 
Vēsturiskais fons: Tajā laikā, ja vīram nebija dēlu, viņš varēja izvēlēties 

savu uzticamāko kalpu kā mantinieku. Vai arī apņemt otru sievu, kas 
dāvātu viņam bērnus, t.sk. mantinieku. Sievas pienākums bija dzemdēt 

bērnus, bet ja tai nebija bērnu, viņai bija jāatrod savam vīram cita sieva, 
kas ir auglīga. 

 
2. Izlasīsim 1. Mozus 16. nodaļu.  

 Šis ir Sāras rezerves plāns kā Ābrahāmam sagādāt mantinieku. 
Pārrunājiet viņas plānu un to kādām emocijām, iespējams, viņa 

gāja cauri. Ievērojiet, ka Ābrahāms pats vēl nav meklējis citu 

sievu. 
 Sāras rezerves plāns pārvēršas murgā. Mūsu paraugs nebija 

ideāla sieviete. Viņa bija tāda pati kā mēs – paskatieties kā viņa 
rīkojās!! Kāda ir Sāras reakcija? 

 Kas Sāras dzīvē bija apdraudēts? Kādu apstiprinājumu 
(iedrošinājumu) viņai vajadzēja no Ābrahāma? 

 
Ieskats Rakstos: Grēks tagad ir nostājies starp Hāgari un Sāru. 

Aizvainojums un savstarpēji apvainojumi pieaug spēkā, piespiežot 
grūtniecei Hāgarei bēgt no saimnieces mājām. Pēc aizbēgšanas no Sāras 

ar Hāgari notiek vairākas lietas: viņa ir pirmais cilvēks Bībelē, kuram 
parādās „Kunga eņģelis” (16:7); viņa ir pirmā sieviete Bībelē, kurai Dievs 

dod kādu apsolījumu (16:11b-12) un viņa ir vienīgais cilvēks Vecajā 
Derībā, kas Dievu nosauc jaunā vārdā. Visbeidzot viņas tikšanās ar eņģeli 

ir vienīgā sastapšanās starp Dievu un sievieti rezultējas piemiņas vietā 

(16:14) 
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13 gadus vēlāk (Sārai tagad ~ 89 gadi) 

 
3. Izlasiet 1.Mozus 17:1-6, 15-22.  

 Dievs kārtējo reizi Ābrahāmam pastāsta savu plānu – dāvāt 
viņam pēcnācējus un veidot Savu tautu. Kā Ābrahāms atsaucas 

šajā reizē?  
 Kādu papildus informāciju sniedz vēstule Romiešiem 4: 18 – 21? 

„Viņš ticēja cerībai, kad cerības nebija, ka viņš varētu kļūt par tēvu 
daudzām tautām, pēc tā, kas sacīts: tā būs ar taviem pēcnācējiem. Viņš 

nekļuva ticībā vājš, kad gandrīz vai simt gadu vecumā apzinājās savu 
miesu jau mirušu un arī Sāras klēpi bez dzīvības. Viņš nešaubījās neticībā 

par Dieva apsolījumu, bet stiprinājās ticībā, dodams Dievam godu, un bija 
pilnīgi pārliecināts, ka to, ko Viņš ir apsolījis, Viņš ir varens arī izdarīt.” 

 
4. Izlasiet 1.Mozus 18:1-15!  

 Kā jums šķiet, kāpēc ciemiņi atnāca uz Ābrahāma telti? Ko Dievs 

pirmo reizi sniedz Sārai? 
 Kāda bija Sāras sākotnējā reakcija? Kāpēc? 

 
5. Izlasiet 1.Mozus 20. nodaļu.  

 Šis notikums seko īsi pēc notikumiem teltī. Ābrahāms atkal jau 
gandrīz pilnībā sabojā visu situāciju un atkal Sāra nonāk cita 

vīrieša harēmā. Jau atkal Ābrahāmam nepietiek ticības tajā pašā 
jomā, kur pirms 25 gadiem. 89 gadu vecumā Sāru paņem ķēniņa 

harēmā un vai šoreiz viņa mēģina sevi pasargāt un iebilst 
Ābrahāmam?  

 Ko tas parāda par viņas uzticēšanos gan vīram, gan viņas 
Dievam? 

 
Tava dzīve: Sāra Ābrahāmu mīlēja daudzus gadus. Viņa sekoja vīram 

daudzās sarežģītās situācijās. Viņu abu dzīve noteikti nebija vienmuļa un 

garlaicīga. Ja arī tu jau ilgākus gadus esi precējusies, kādās dzīves jomās 
tu esi iemācījusies lielāku mīlestību un uzticēšanos savam vīram? Kādās 

jomās tu esi iemācījusies paļauties uz Dievu? 
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Sāra  

/3.daļa/ 
 

1. Izlasiet 1. Mozus 21:1-7!  

 Pārstāstiet notikumus ar Sāru, viņas piedzīvoto un stāstu, ko 

viņa par sevi var stāstīt citiem. 

 Vārds “Īzāks” nozīmē “viņš smejas”. Kādēļ šāds vārds ir 

piemērots šim bērniņam? 

 Cauri visiem lasītajiem notikumiem, kā mēs varam zināt, ka 

Dievs mīlēja Sāru tikpat ļoti kā Ābrahāmu? 

 
 

Pēc 3 gadiem (Sārai tagad ~ 92 gadi…) 

2. Izlasiet 1. Mozus 21:8-13!  

 Kāda situācija ir izveidojusies attiecībās starp Ābrahāmu, Sāru, 

Hāgari un Ismaēlu? 

 Kā atšķiras Sāras reakcija uz esošo situāciju no Ābrahāma 

reakcijas? 

 Balstoties uz pārrunāto, uzrakstiet vismaz 7 Sāras rakstura īpašības 

(gan pozitīvās, gan negatīvās), kas tev palīdzēs viņu atcerēties? 

 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 
 

Dievs mīlēja Sāru. Viņš zināja, kas notiek viņas dzīvē. Viņš spēja 

iejaukties situācijās un rīkoties. Bet Dievs Sārai nedeva bērnu jaunībā, 

Viņš arī nestājās, kad Sāra izdarīja sliktas izvēles. Viņas dzīvē Dievs 

bija teicis “Nē” vairākām lietām. Tomēr Sāra izvēlējās uzticēties Viņam 

nevis ļauties izmisumam. Un Dievs viņas ticību atalgoja ar Savām 

svētībām. Līdzīgi Dievs arī tevi var neglābt no tavām vai apkārtējo 

cilvēku nepareizajām izvēlēm, bet visās situācijās tu vari uzticēties šīm 

patiesībām: 

 
• Dievs mani mīl. 
• Dievs zin, kas notiek manā dzīvē. 
• Dievs var rīkoties. 
• Es varu uzticēties, ka Viņš paliek labs, lai ko darītu. 
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 Uzskaiti visas situācijas, kad Sāra savā dzīvē varēja būt izmisusi! 
No visām situācijām, kad bija “iespēja” būt izmisušai, kurās Sāra ticībā 

darīja to, kas ir pareizs un nepadevās bailēm? 

Tava dzīve: Vai tavā dzīvē ir kāda problēma, kur tev jāizvēlas darīt to, 

kas ir pareizi, bet iespējamās sekas tevi biedē? 

 
 No 1. reizē studētās rakstu vietas 1. Pētera 3:3-6, kāda attieksme 

tev palīdzētu šajā situācijā rīkoties drosmīgi nevis ar bailēm  
(izmisumu)? 

 Vai tu vēlies uzticēties Dievam un dzīvot ticībā arī šajā jomā? 
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