23a PSALMS
Mērķis - 23. Psalma teksta izpratne, aktualizējot tā saturu mūsdienu situāciju kontekstā
Resursi
- Darba lapa katram dalībniekam vai grupai
- Rakstāmpiederumi
Darba gaita
- Katrs dalībnieks vai grupa izlozē (izlozes kartītes 3.lpp), izvēlas no piedāvātajiem
vai paši izdomā kādu profesiju
- Dalībnieki individuāli vai grupās aizpilda darba lapu (2.lpp)– veidojot psalmu tā, it
kā to būtu rakstījis attiecīgās profesijas pārstāvis.
- Katrs dalībnieks vai grupa prezentē savu darbu, nolasot to visiem dalībniekiem.
- Papildus iespēja – ilustrēt darbus ar kolāžām par attiecīgajām profesijām,
noformēt un sagatavot izstādei draudzes telpās.

Piemēram – daži no svētdienkolotāju sarakstītajiem psalmiem.
Tas Kungs ir mans KUĢA KAPTEINIS, mani nebaida nekas.
Viņš man liek doties tālēs zilajās,
Viņš vada mani pa mierīgiem ūdeņiem
Viņš uzmundrina manu dvēseli
Un ved miera ostā Sava vārda dēļ.
Jebšu es arī piedzīvoju vētru, taču viļņus nebīstos,
jo Tu esi pie manis, Tava stūre un Tavs kompass mani iepriecina.
Tu ļauj man nozvejot lielu lomu, maniem ienaidniekiem redzot,
Tu uzturi manu kuģi, mans brauciens vienmēr ir svētīts.
Tiešām, labums un žēlastība pavadīs mani visu manu mūžu,
un es palikšu uz Tava kuģa vienumēr.
*******
Tas Kungs ir mans REDAKTORS, man ideju netrūkst.
Viņš mani liek avīžu pirmajās lapās,
Viņš mani vada pie brīnišķīgiem intervējamiem cilvēkiem.
Viņš bagātina manu dvēseli
un ved mani pa aizraujošiem ceļiem Sava Vārda dēļ.
Jebšu es arī atrodos riskantās situācijās, taču no tām es nebīstos,
jo Tu esi pie manis, Tava vadība un Tavs atalgojums mani iepriecina.
Tu mani apbalvo ar “Preses Naglu” maniem ienaidniekiem redzot,
Tu paaugstini mani amatā, mans portfolio ir piepildīts līdz malām.
Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu,
un es būšu Prese namā vienumēr.

_______________________________________
PSALMS

Tas Kungs ir mans _____________________, man _____________________________.
Viņš man liek ___________________________________________________________
Viņš mani vada pie _______________________________________________________
Viņš ________________________________________________________ manu dvēseli
un ved mani _______________________________________________ Sava Vārda dēļ.
Jebšu es arī ____________________________________________________________ ,
taču _____________________________________nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava
__________________________ Tavs __________________________ mani iepriecina.
Tu __________________________________________ maniem ienaidniekiem redzot,
Tu __________________________________ , mans ___________________________.
Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es _______________
______________________________________________________________ vienumēr.
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