
DARBA SĀKŠANAS CEĻVEDIS
Svēto Rakstu ikdienas studēšanas mērķi

JAUNUMI ŠA JĀ GADĀ
Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, semināra studentiem, kas vēlas saņemt kursa kredītpunktus, 
vismaz 75 procentus no semestra kalendārajām dienām būs jālasa kāda Svēto Rakstu grā-
mata (skat. sadaļu „Scripture Reading Expectations for Course Completion and Graduation” 
Noteikumu rokasgrāmatā). Skolotāji var palīdzēt studentiem to paveikt, atbalstot viņus Svēto 
Rakstu ikdienas studēšanas mērķu izvirzīšanā un īstenošanā.

SVĒTO RAKSTU IKDIENAS STUDĒŠANAS NOZĪME
Prezidents Rasels M. Nelsons mācīja: „Tā kā mēs cenšamies būt par Jēzus Kristus mācek-
ļiem, mūsu centieniem Viņu sadzirdēt ir jābūt pēc iespējas apzinātākiem. Lai piepildītu savu 
ikdienas dzīvi ar Viņa vārdiem, Viņa mācībām un Viņa patiesību, ir nepieciešami apzināti un 
pastāvīgi centieni. . . . Dienišķai iegrimšanai Dieva vārdu lasīšanā ir izšķiroša loma mūsu garī-
gajā izdzīvošanā, jo sevišķi šajā — pieaugošo satricinājumu — laikā. Ja mēs ik dienu baudīsim 
Kristus vārdus, Kristus vārdi pavēstīs mums, ko iesākt grūtībās, ar kurām mēs nekad nebijām 
paredzējuši sastapties” („Uzklausiet Viņu!”, 2020. gada aprīļa vispārējā konference).

KĀ JŪS VARAT PALĪDZĒT SAVIEM STUDENTIEM
Skolotāji var palīdzēt studentiem, veidojot jēgpilnas mācīšanās pieredzes no Svētajiem 
Rakstiem katrā klases nodarbībā. Katra semestra sākumā skolotājiem būtu jāvelta laiks, lai 
studenti pārrunātu Svēto Rakstu studēšanas nozīmību un tās spēju palīdzēt viņiem tuvoties 
savam Glābējam, Jēzum Kristum. Studentus jāmudina izvirzīt pašiem savus Svēto Rakstu 
ikdienas studēšanas mērķus.
Skolotājiem ir svarīga loma, lai palīdzētu studentiem sasniegt savus personīgos Svēto Rakstu 
ikdienas studēšanas mērķus. Skolotāji var pildīt šo lomu dažādos veidos, tostarp:
• Izmantot Svētos Rakstus un mūsdienu praviešu mācības, lai palīdzētu studentiem izprast 

Svēto Rakstu ikdienas studēšanas nozīmi viņu pašu māceklībā un pievēršanās procesā 
Jēzum Kristum.

• Palīdzēt studentiem noteikt Svēto Rakstu ikdienas studēšanas mērķus, kas ir piemēroti, 
jēgpilni un pielāgoti viņu vajadzībām un spējām.

• Iepazīt studentus un regulāri sekot līdzi viņu Svēto Rakstu studēšanas pieredzei.
• Sniegt studentiem klasē regulāras iespējas liecināt par to, ko viņi mācās un jūt attiecībā uz 

Jēzu Kristu un Viņa evaņģēliju, personīgi studējot Svētos Rakstus.
• Konsekventi palīdzēt studentiem būt atbildīgiem, radot klasē iespējas studentiem atzīmēt 

savas personīgās Svēto Rakstu ikdienas studijas lietotnē „mySeminary” vai kādā citā veidā.
• Palīdzēt studentiem, mudinot viņus atstrādāt iekavētos Svēto Rakstu lasīšanas uzdevu-

mus, ja viņi ir nokļuvuši zem 75 procentu atzīmes.
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SKOLOTĀ JIEM PIEE JAMIE RESURSI
• Visi skolotāji būtu jāapmāca vadītājam, kas atbildīgs par viņu pilnveidi, izmantojot mācīša-

nas pilnveides pieredzi vai ikmēneša pārrunas. Šajā apmācībā būtu jāveic vietēji pielāgoju-
mi, apspriežoties ar reģiona direktoru. 

• Ieteikumus, kā palīdzēt studentiem reģistrēt savu Svēto Rakstu ikdienas lasīšanu un 
sekot tai līdzi „mySeminary” lietotnē, var atrast: https://web.microsoftstream.com/
channel/8600711f-29ec-40c8-99d2-c1240a7204ec.

• Reģionos, kur lietotne „mySeminary” nav pieejama, var veikt vietējos pielāgojumus.
• Lai palīdzētu tiem studentiem, kuri ir nokļuvuši zem 75 procentu Svēto Rakstu lasīšanas 

atzīmes, ir jāpiemēro principi, kas atrodami Noteikumu rokasgrāmatas sadaļā „Makeup 
Work” (Atstrādāšanas uzdevumi). Piemēri tam, kā atstrādāt iekavētos Svēto Rakstu lasīša-
nas uzdevumus, ir atrodami iepriekš minētajā mācīšanas pilnveides izklāstā.
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