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Ko atradīsiet blogā?  

 

 

 

 

 

 

Bloga struktūra veidota no vairākiem blokiem: 

 

I Svētie Raksti  – kā mūsu ticības un dzīves pamats un norma 

 I Vecā Derība 

 II Jaunā Derība  

 III Hermenētika – Svēto Rakstu skaidrošanas māksla  

 IV Apceres  

 V Teoloģija  

 

II Katehisms – kā Svēto Rakstu vēsts strukturēts kopsavilkums 

 I Bauslība 

Baušļi no 1. līdz 10.  

 II Ticības Apliecība  

  I Dievs Tēvs  

  II Dievs Dēls  

  III Dievs Svētais Gars  

  IV Ticības Apliecības  

 III Lūgšana 

  I Mūsu Tēvs lūgšana  

  II Lūgšanas  

 IV Kristība 

 V Absolūcija 

 VI Kristus Mielasts  
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III Dzīve – visās pamata attiecībās, kādās Dievs mūs šajā dzīvē licis 

 I Svēto biedrība 

 II Laulība un bērni  

 III Sabiedrība 

 IV Aicinājums  

 V Garīgums  

 

IV Materiāli – resursi Jūsu ērtībai un izziņai  

 I Sprediķi  

  I Vadlīnijas  

  II Ieraksti  

 II Publikācijas  

  I Latviski  

  II Angliski  

  III Krieviski  

 III Grāmatas  

  I Grāmatas  

  II Grāmatu apskati  

 IV Lekcijas  

 

V Vis-Kas-Te  

 I Ko Luters saka (par dažādām tēmām – no grāmatas „What Luther Says”  

 II Interesanti  

 III Vēsture  

 IV Domas un idejas  

 V Blogi  

 

Bloga struktūra, protams, nav perfekta. Bet tā ir labākā pie kādas šobrīd esam nonākuši. Arī visas 

sadaļas pašlaik vēl neparādās, jo ne visās ir ievietoti atbilstošie materiāli.  
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Vēl daži komentāri  

 

 MEKLĒŠANA: katrs raksts parasti parādās vairākās sadaļās un var tikt meklēts dažādos 

veidos  

o noteiktā sadaļā, kura šķiet atbilstoša 

o pēdējo 5 publicēto rakstu nosaukumi parādās labajā pusē kā „Pēdējie ieraksti”  

o ievadot atslēgas vārdu lodziņā „Meklēt” labajā, augšējā stūrī 

o „Birkas” var palīdzēt meklēt pēc tēmas/idejas („Birkas” daļēji pārklājās ar bloga 

struktūras sadaļām, bet ir veidotas ar mērķi, lai meklēšana varētu būt iespējama 

arī pēc specifiskiem terminiem, piemēram, „Atklātais un apslēptais Dievs”, 

„Pasaules uzskats”, utt.) 

o pēc publicēšanas laika sadaļā „Arhīvs” (nedaudz zemāk labajā pusē)  

o Vecākus ierakstus var atrast „rullējoties” pa lapu uz leju un ik pa laikam nospiežot 

pogu „Load more posts” 

 

 SPREDIĶI: lai sameklētu sprediķu palīgmateriālus noteiktai Rakstu vietai, varat 

o Doties uz sadaļu „IV Materiāli”  „I Sprediķi”  „I Vadlīnijas”   

o Ievadīt lodziņā „Meklēt” attiecīgās Rakstu grāmatas nosaukumu, bet vēlams bez 

pēdējā burta/iem, piemēram „Daniel”, vai „Jeremij” (tas palielinās iespēju atrast 

meklēto, pat ja grāmatas nosaukums blogā parādītos nevis nominatīvā, bet kādā 

citā locījumā). 

 

 DALĪŠANĀS (SHARE): ja vēlaties, lai arī Jūsu draugi, draudžu locekļi, amata brāļi, vai 

kāds cits uzzina par kādu konkrētu bloga rakstu, zem katra raksta atrodamas nelielas 

ikoniņas, uz tām noklikšķinot, saite uz šo rakstu parādīsies Jūsu profilā attiecīgajā 

sociālajā tīklā, kurā esat reģistrējies, vai arī tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.  

 

Dieva svētību Jums, Jūsu ģimenēm un Jūsu kalpošanai vēlot,  

„Gudrības Sākums” komanda  
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