
 Mācību plāns 

Studiju programma Sertifikāts teoloģijā un kalpošanā 

Temats Bībeles studijas (Jaunā Derība) 

Kurss Jaunās Derības pārskats: vēsture & vēsturiskais fons un 

evaņģēliji & Apustuļu darbi 

Novērtējuma forma Studentiem jāizpilda: 

Uzrakstiet īsu eseju, kas ieskicē nozīmīgākās kultūras un 
reliģiskās spriedzes, kas bija starp jūdiem un nejūdiem 
starpderību laikā un pirmā gadsimta sākumā.  
 

Apjoms 5 stundas video lekcijas 

6 studiju stundas un rakstītie mājas darbi 

Papildus interneta resursi 

 

Kursa apraksts:  

Starpderību laika vēstures pārskats, reliģiskās domas un literatūras dažādība, tā laika 
reliģiskās grupas un sektas. Tiek sniegts evaņģēliju un Apustuļu darbu pārskats. Īpaša 
uzmanība tiek pievērsta katras grāmatas struktūrai, tās vietai kanonā un fona materiāls 
(piem., autorība, sarakstīšanas laiks utt.).   
 

Mācīšanās rezultāti 

Domājot par zināšanām (= ko Jūs iemācīsieties), šis kurss dos … 

 zināšanas par starpderību laiku  

 zināšanas par tā laika reliģiskās domas dažādību  

 zināšanas par tā laika reliģiskajām grupām un sektām  

 zināšanas un sapratni par Jaunās Derības kontekstu 

 zināšanas par četru evaņģēliju un Apustuļu darbu izcelšanos, stilu un nolūku. 
 

 zināšanas par četru evaņģēliju un Apustuļu darbu centrālo vēsti.  
 

Domājot par prasmēm (=ko jūs iemācīsieties darīt), šis kurss dos … 

 prasmes lasīt un pārdomāt evaņģēlijus un Apustuļu darbus 

 prasmes darīt zināmu Jaunās Derības tekstu vēsturisko kontekstu  



Vispārējās kompetences (=vispārējās attieksmes, ko Jūs iegūsiet), ko šis kurss dos... 

 apziņu un cieņu pret Jaunās Derības vēsturisko fonu  

 apziņu par Jaunās Derības domāšanas attīstīšanos  

 

Mācību programmas literatūra: 

Džons Dreins,  "Ievads Jaunajā Derībā" , R: LBB, 2003. – 480 lpp.  
 

Džons DReins studēja Aberdīnas universitātē, kur viņš bija I. Hovarda Māršala students. 
Viņam ir doktora grāds no Mančesteras universitātes, kur viņa mentors bija F. F. Brjūss. 
Viņš ir Jaunās Derības un praktiskās teoloģijas asociētais profesors Fullera teoloģiskajā 
seminārā Kalifornijā, kā arī vieslektors Sperdžena koledžā Londonā un zinātniskais 
līdzstrādnieks Sv. Džona koledžā Daremā. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Drane) 
 

 

Lektori: 

 

 
 

 
Dr. Stjuarts Ročesters ir bijis klīniskais bioķīmiķis un 
pamatskolas skolotājs. Viņš Jauno Derību viņš studēja 
Rīdženta koledžā (Regent College ) Kanādā un Daremas 
universitātē (Durham University) Lielbritānijā. Viņa doktora 
darbs bija par Marka evaņģēliju. Viņš un viņa sieva Katlīna 
dzīvo Tasmānijā, Austrālijā. Viņš ceļo uz daudzām valstīm un 
māca Bībeles studijas. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
Džons Vuds (DMin) ir Latvijas Bībeles centra direktoru 
padomes priekšsēdētājs, mācītājs Lānsingas Tabernakulā 
(Lielbritānija) un lektors Sludinātāju koledžā.  
Džona studiju intereses ir hermenētikā, homilētikā un Rakstu 
lietošanā mūsdienu starpkultūru situācijās. 
  

 


