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Tieši Tev

Tu turi rokās neparastu vēstuli. Tā ir adresēta Tev. 
Varbūt Tu domā: 

“Vai uz papīra rakstītas vēstules nav vecmodīgas?” 
Jā, Tev ir taisnība. Mūsdienās vēstuļu vietā tiek 
rakstītas īsziņas vai e–pasta vēstules.

>> Taču īpašas vēstules arī mūsu 
digitālajā laikmetā vēl joprojām tiek 
rakstītas uz papīra, tā piešķirot tām 
īpašu vērtību un svarīgumu.

Piemēram, Anglijas karaliene noteikti nesūta 
ielūgumus uz viņas dzimšanas dienas svinībām 
e–pastā.
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Bībele – vēstule tev

  Lūdzu, velti laiku šai neparastajai vēstulei, kuru turi 
savās rokās. Šī vēstule ir bezgala svarīga, tāpēc lasi 
to ļoti uzmanīgi. Tu to nenožēlosi!

Tu atradīsi tajā svarīgu informāciju par

> kādu citu, vēl vērtīgāku vēstuli,

> ļoti nozīmīgu dokumentu,

> vislabāko vēsti ar tās pilnīgo uzticamību  
un nemainīgo aktualitāti

“Šī visvērtīgākā  
vēstule – Bībele – ir  
Dieva vēstule tieši tev.”

>>> Atver šo Dieva vēstuli un lasi

Bībele ir vēstule no debesīm,  
Bībele ir vēstule no Dieva.

No Dieva, kas ir Visvarenais Visuma Radītājs.

No Dieva, kas dāvājis tev dzīvību un, tālab,  
ļoti labi pazīst tevi. Tu neesi nejaušība!

Viņš vēlas sazināties ar tevi un sūta tev savu 
mīlestības vēstuli.

Tu vēl neesi lasījis Dieva vēstuli? Varbūt šī vēstule 
jau sen ir tavās mājās, bet neviens to nelasa.

Vēstuli, kura adresēta tev, tu taču nenomet kaut 
kur kādā kaktā, bet gan tūdaļ ar lielu interesi to lasi. 
Tādēļ – atver Dieva vēstuli un lasi! Lasi Bībeli!

Tev vēl nav Bībeles? Mēs labprāt  
tev nosūtīsim Bībeli bez maksas. 

Šīs brošūras beigās ir mūsu 
kontaktadrese.
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Dievs pielietoja šo cilvēku talantu, viņu izglītību, 
kultūras fonu, viņu izcelsmi no dažādiem sociāla-
jiem slāņiem un pat viņu rakstīšanas stilu 
 
>>> Taču viņi rakstīja vārdu pa vārdam tieši to,  
ko Dievs vēlējās, lai viņi rakstītu. 
To sauc par “inspirāciju”  
(iedvesmu).

      Unikāla vēstule.

Pareizi, tā ir Bībele, Dieva Vārds, vēstule, kas 
rakstīta tieši tev. Šī unikālā vēstule ir tik svarīga tieši 
tādēļ, ka tās autors ir pats Dievs.

Tu varbūt teiksi: “Bet Bībeli taču rakstīja apmēram 
40 dažādi cilvēki daudzu gadsimtu garumā. Bieži 
vien viņu vārdi nav pat minēti.”

Jā, tas ir tiesa. Taču Dievs 
pats diktēja savu vēsti 
katram no šiem cilvēkiem:

Jo pravietošana (Bībeles vārdi)  
        nekad nav cēlusies  
              no cilvēku gribas, 
     bet Dieva cilvēki ir runājuši  
                  Svētā Gara spēkā.
                                                                     Bībele–Pētera 2. vēstule 1,21

Bībele,  
grāmatu Grāmata

> Tai ir divas daļas

       > Vecā Derība (39 grāmatas) 
       > Jaunā Derība (27 grāmatas)

    > Jaunajā Derībā ir:

            > 4 evaņģēliji 
            > Apustuļu darbi 
            > 21 vēstule 
            > Atklāsmes grāmata

Bībele tev sniedz atbildi uz tavas 
dzīves būtiskajiem jautājumiem.

Lasot to, tu uzzināsi, kādas pozitīvas 
izmaiņas Dieva mīlestība spēj izraisīt  
tavā dzīvē.

Pirmā Mozus (Genesis)
Otrā Mozus (Exodus)
Trešā Mozus (Leviticus)
Ceturtā Mozus (Numeri)
Piektā Mozus (Deuteronomium)
Jozuas

Soģu
Rutes
Pirmā Samuēla
Otrā Samuēla
Pirmā Ķēniņu
Otrā Ķēniņu
Pirmā Laiku
Otrā Laiku
Ezras
Nehemijas
Esteres
Ījaba
Psalmi
Salamana Pamācības
Salamans Mācītājs
Augstā Dziesma
Jesajas
Jeremijas
Raudu Dziesmas
Ecēhiēla
Daniēla
Hozejas
Joēla
Amosa
Obadjas
Jonas
Mihas
Nahuma
Habakuka
Cefanjas
Hagaja
Cakarijas

Maleahija

Mateja evaņģēlijs
Marka evaņģēlijs
Lūkas evaņģēlijs
Jāņa evaņģēlijs
Apustuļu darbi 
Pāvila vēstule romiešiem
Pāvila 1. vēstule korintiešiem
Pāvila 2. vēstule korintiešiem
Pāvila vēstule galatiešiem
Pāvila vēstule efeziešiem
Pāvila vēstule filipiešiem
Pāvila vēstule kolosiešiem
Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem
Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem
Pāvila 1. vēstule Timotejam
Pāvila 2. vēstule Timotejam
Pāvila vēstule Titam
Pāvila vēstule Filemonam
Vēstule ebrejiem
Jēkaba vēstule
Pētera 1. vēstule
Pētera 2. vēstule
Jāņa 1. vēstule
Jāņa 2. vēstule
Jāņa 3. vēstule

Jūdas vēstule
Jāņa atklāsmes grāmata 
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Vai Bībele nav 
      jau novecojusi?

“Noliekto galvu”– paaudze
Mūsdienās uz ielas bieži vien var sastapt 

jauniešus, kas pārvietojas visai neveikli, 
ik pa brīdim kādam uzgrūžoties,reizēm 
paklūp un ir visnotaļ izklaidīgi. Vai arī 
tu, esot ceļā,t.i.,braucot sabiedriskajā 
transportā vai pat vienkārši ejot pa 

ietvi, parasti  esi ar “noliektu galvu” 
, jo skaties tikai savā viedtālrunī vai 

arī planšetdatorā? Ja tā, tad arī tu piederi 
“noliekto galvu” paaudzei.

Ieradums pastāvīgi un visur būt tiešsaistē noved līdz tam, 
ka tu esi pārsātināts ar internetā iegūto informāciju. Vai 
ir vairs kas svarīgāks par interneta sērfošanu, tērzēšanu 
un tvītošanu? Nemanāmi paiet stunda pēc stundas, un 
tavas izjūtas tiek pārkairinātas un bieži arī tava dvēsele 
nosmērēta. Tu to droši vien zini, bet ...?

Padoms:
Ja tu vēlies iepazīt Dievu personīgi, tev ir nepieciešama 
Bībele. Lasīšanai ir vajadzīgs klusums. Tādēļ izslēdz 
visu, kas tev varētu traucēt. Tu būsi pārsteigts, 
cik patīkams ir klusums. Tavas domas tiks pozitīvi 
ietekmētas, varbūt tu to nekad agrāk neesi piedzīvojis. 

Bībelē tu sastapsi Patiesību un iepazīsi Kādu, kurš par 
tevi tiešām interesējas, tevi mīl un vēlas tavai dzīvei 
dot dziļu jēgu un lietderīgu mērķi.

62.un 63. lappusē tu vari atrast ieteikumus,  
kā var lasīt Bībeli. Pamēģini!

Daudzi cilvēki domā, ka tas ir ļoti naivi, 
noņemties ar “novecojušu antīku 
grāmatu”. Viņi uzskata, ka modernais 
mūsdienu cilvēks nevar ticēt Bībelei.

Šādu viedokli nereti popularizē 
plašsaziņas līdzekļi, un cilvēki pieņem 
to. Reti kurš  spēj   veidot pats savu 
personīgo viedokli.

Taču tā ir ļoti izplatīta maldīšanās, 
ka prātam un saprātam ir jānoraida 
Bībele.

Nākamajās lappusēs tu atradīsi 
daudzus faktus, kuri apliecina Bībeles 
aktualitāti un nozīmi mūsdienās.

      Svētīgi ir tie,  
kas Dieva Vārdu dzird  
               un pasargā!
                                        Bībele– Lūkas 11, 28
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Harmonijas brīnums

Mans paziņa ir mūziķis, un viņš spēlē 
dažādus instrumentus. Skaņas ier-
akstiem viņš izmanto savu datoru un 
veido ļoti interesantus skaņdarbus.

Viņš skaidroja: “Vispirms es ņemu 
savu oboju un spēlēju soprānu. Tas ir 
pirmā skaņas celiņa ieraksts.

Uz otrā skaņas celiņa es ierakstu alta toni, 
neizdzēšot pirmā celiņa ierakstu. Šādā veidā 
es pievienoju vēl sešus instrumentus līdz pat 
zemākajam basam. 

Tad es salieku kopā visus astoņus skaņu 
celiņus. – Vai tu vēlies dzirdēt rezultātu?”

Es dzirdēju lielisku simfoniju. Neticami, ka viens mūziķis 
spēja ko tādu izveidot!

Ar Bībeli ir tieši tāpat. To sarakstīja vairāk kā 40 dažādu 
personu. Viņu visu iedvesmotājs bija neatkārtojamais 
mākslinieks Dievs, Svētais Gars, kurš katru no šiem 40 
“instrumentiem” iespēlēja.

Katrai Bībeles grāmatai ir savs raksturs, bet katra no 
tām pēc Dieva plāna harmoniski iederas visā kopumā.

Tas ir viens no visneaptveramākajiem Bībeles 
brīnumiem!

      >>> Lasi Bībeli, lai atklātu 
             tās vienreizējo harmoniju!

Veltīgi  
gaidījis …

Kāds vīrs, kas pats neticēja Bībelē rakstītajam, 
centās kādu jaunu kristieti pārliecināt, ka Bībele ir 
novecojusi un ir pretrunā ar mūsdienu atklājumiem. 
Viņš gribēja jaunajam kristietim nosūtīt kādus 
zinātniskus un filozofiskus rakstus kā pierādījumu 
Bībeles “vecmodīgumam”.

Jaunieša ticība nesagrīļojās. Viņš atbildēja: “Ja 
Jūs zināt ko labāku par kalna sprediķi (Mateja 
5–7), ko skaistāku par stāstu par žēlsirdīgo 
samarieti, par pazudušo dēlu vai par sievu pie 
akas Ziharā (Lūkas 10 un 15, Jāņa 4), ja Jums ir kas 
mierinošāks kā 23. Psalms vai kāda gudrība, kas 
Dieva mīlestību labāk atklāj kā tas, ka Dievs dod 
mums savu vienpiedzimušo Dēlu Jēzu Kristu, vai 
arī Jūs kaut kur esiet atradis skaidrāku nākamās 
mūžības aprakstu kā Bībelē – tad, lūdzu, atsūtiet 
man nekavējoties šo informāciju!”

Viņš velti gaidīja atbildi.

Nav grāmatas, kuru varētu salīdzināt ar Bībeli. 
Iemesls ir gluži vienkāršs – Bībele ir Dieva 
grāmata.
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Ne tikai uz māla, akmens vai koka varēja 
rakstīt, vēlākos gadsimtos rakstīja arī uz 
papirusa, kuru izgatavoja no papirusa 
auga masas. Vēl vēlāk rakstīja uz perga-
menta (īpaši apstrādātas dzīvnieku ādas), 
kuru pēc tam savienoja rakstu ruļļos.

Kā Bībele nokļuva pie mums

Kā un uz kāda materiāla tika rakstīts?
Ja kāds pirms 5000 gadiem vēlējās rakstīt “vēstuli”, tad 
viņš to nerakstīja ar tinti uz papīra. Toreiz izmantoja tā 
saucamo ķīļu rakstu: iespiestas zīmes vai simboli māla 
plāksnītēs, kuras tika žāvētas vai dedzinātas. 

Izrakumos antīkās pilsētās (mūsdienu Sīrijā un Irākā) 
tika atrastas tūkstošiem šādu plāksnīšu un kolonnu ar 
ķīļu rakstu.

Ēģiptieši apmēram tajā pašā laikā attīstīja citu attēlu un 
zīmju rakstu (hieroglifus), to varēja atrast piramīdās. 
Valodu speciālisti gadsimtiem ilgi strādāja, līdz viņi 
varēja šīs antīkās valodas atšifrēt.

Tomēr šo valodu trūkums bija tas, ka tās sastāvēja no 
simtiem zīmju. Tikai apmēram 1500 gadu p.m.ē radās 
alfabēts.

Ar dažām izmaiņām tas ap 1000. gadu p.m.ē. ļoti ātri izplatījās 
un kļuva par mūsdienu latīņu alfabēta pamatu.

Tā Dievs īpašā veidā parūpējās, lai tajā 
laikā, kad tika rakstīta Bībele, būtu 
vienkārša, bet viennozīmīga rakstība.

Rakstīt, vākt un rūpīgi saglabāt
Mozus bija viens no pirmajiem Bībeles rakstniekiem. 
Mēs vairākkārt varam lasīt Bībelē, ka Dievs viņam  
deva uzdevumu, – visu, kas notiek, pierakstīt grāmatā. 

Dieva izredzētā Izraēla tauta vāca un rūpīgi saglabāja 
Vecās Derības grāmatas. 

VECĀ DERĪBA tika pabeigta apmēram 400 gadus p.m.ē. 
Tā tika sarakstīta ebreju valodā, daži fragmenti  
aramiešu valodā. 

Tikai pēc Jēzus Kristus nāves un debesbraukšanas  
līdz 1. gadsimta beigām tika sarakstītas JAUNĀS  
DERĪBAS grāmatas un vēstules toreiz plaši izplatītajā 
grieķu valodā. 

Mozus nomira ap 1400. gadu p.m.ē, un var teikt,  
ka Bībele tika sarakstīta apmēram 1500 gadu ilgā  
laika posmā.
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Ir saglabājušies vairāk 
kā 5000 Jaunās Derības 
manuskriptu un 
fragmentu grieķu valodā. 
Slavenākais manuskripts 
ir Codex Sinaiticus, 
gandrīz pilnībā saglabā-
jusies 3. gadsimta grieķu 
Bībele, kuru 1859.gadā atrada zinātnieks Konstantīns 
von Tišendorfs Sv. Katrīnas klosterī Sīnāja pussalā. 
Šajā vērtīgajā Bībeles dārgumā bija ne tikai Vecās 
Derības fragmenti, bet arī Jaunā Derība pilnā apjomā, 
visas 27 grāmatas. 

Ne tikai Jaunās Derības manuskripti un fragmenti 
tika atrasti, bet arī apmēram 9000 vecu oriģināla 
tulkojumu. Intensīvu pētījumu rezultātā no šiem 
tulkojumiem un 36 000 Bībeles citātu baznīcas 
tēviem izdevās gandrīz simtprocentīgi rekonstruēt 
oriģinālu. 

Visi teksta varianti ir neapšaubāmi patiesa  
Dieva Vēsts.

Pilnīga un pabeigta

Pirmie kristieši, Svētā Gara vadīti, jau ļoti agri 
zināja, kuras grāmatas bija Bībeles sastāvā 
un kuras nebija. Viņiem bija strikti norādījumi 
grāmatas atzīšanai, un tādēļ viņi varēja labi 
atšķirt, kuras bija īstās (kanoniskās) un kuras 
neīstās (apokrifu) grāmatas.

Par apokrifu grāmatām rakstīja jau Mārtiņš Luters, ka tās “nav par Svētiem 
Rakstiem uzskatāmas”. Tās lasot, var manīt, ka tekstos bieži ir Bībeles grāmatām 
pretrunīga informācija. 

Tajās atrodami pasakaini stāsti par Kungu Jēzu un apustuļiem, viltotas Bībeles 
personu vēstules un ģeogrāfiskas kļūdas. Tikai 1545. gadā Tridentas koncils 
pasludināja, ka tās ir līdzvērtīgas Bībeles pārējām grāmatām, tādā veidā 
atbalstot mācības, kas ir pretrunā ar Bībeles tekstiem. Tas nepārprotami pierāda, 
ka apokrifi nav Dieva radīti. Tādēļ labāk izvēlēties Bībeles izdevumus bez 
apokrifiem.

Dieva Vārds ir grāmatu izvēlē un apjomā 
neapšaubāmi ar Dieva Gara vadību salikts kopā 
un pabeigts uz visiem laikiem.

Ne velti Bībeli sauc par Svētajiem Rakstiem, jo tā nāk no 
Dieva. Arī šodien tā ir augstākā prioritāte mūsu ticībai 
un ikdienai. Šo pilnvaru Bībelei ir devis dzīvais Dievs un 
nevis kāda cilvēku autoritāte. 

Sv. Katrīnas klosteris Sīnāja kalnu grēdā.  
Tur Tišendorfs 19. gadsimta vidū atrada  
Codex Sinaiticus.

Vienreizēja ir Bībeles teksta precizitātes 
saglabāšana gadsimtu garumā.

Uzticami  
  manuskripti

                 Debess un zeme zudīs,  
           bet Mani Vārdi nekad nezudīs.
                                                  Bībele – Mateja 24,35
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ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 

ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 

ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 

ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 

מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 

ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃ ִנְבֶזה 

ַוֲחַדל ִאיִשים ִאיש 

ַמְכֹאבות ִוידּוַע ֹחִלי 

ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים ִמֶמּנּו ִנְבֶז

Nav nekādu šaubu par šī manuskripta autentiskumu, 
tas tika izveidots 2. gadsimtā p.m.ē. Salīdzinot Jesajas 
grāmatu ar 1000 gadu (!) vecāko mazorētisko tekstu 
(ebreju teksts ebreju Bībelē), zinātnieki pārsteigti 
atklāja, ka nav praktiski nekādas atšķirības!  
Abi teksti ir absolūti vienādi! 

Nepārtrauktais teksts šajā rullī atspēko Bībeles kritiķu 
viedokli, ka Jesajas grāmata esot rakstīta daudzu 
gadsimtu garumā un esot kļūdaina. 

Kumrānā tika atrasti apmēram 250 ruļļi ar Vecās 
Derības Bībeles tekstiem, kuri pierāda, ar cik lielu 
rūpību Bībeles teksti tika saglabāti.

Kumrānas alas

1947. gada pavasarī kāds beduīnu puisis meklēja 
Kumrānas robotajās kalnu nogāzēs Nāves jūras 
rietumu krastā savu nomaldījušos kazu un gluži nejauši 
atrada kādas slepenas alas ieeju. 

Viņš iemeta akmeni mazajā caurumā un ļoti izbrīnījās, 
kad sadzirdēja plīstošu māla kannu troksni. Kas gan tas 
bija? 

Ziņkāres dzīts viņš ielīda noslēpumainajā alā un atrada 
tur māla kannas, kurās bija audeklā ietīti ādas ruļļi. Tie 
bija veci, ārkārtīgi vērtīgi manuskripti, kuri bija 1900 
gadu garumā apbrīnojami labi saglabājušies. 

Puisis paņēma vienu rulli līdzi un bija ļoti pārsteigts, 
ka senatnes pētnieki par to ļoti ieinteresējās. Sākās 
mežonīgas medības starp pētniekiem un piedzīvojumu 
meklētājiem, kuri visi vēlējās iegūt šos vienreizējos 
manuskriptus. 

Grāmatu ruļļu cenas auga līdz miljoniem. Sensa-
cionālais atradums Kumrānas alās krietni satrauca visu 
pētnieku pasauli. 

Vissvarīgākais mums ir Jesajas grāmatas rullis, jo tas 
ir visvecākais pilnībā saglabājies Bībeles grāmatas 
noraksts.

Dievs pats rūpējās, lai mēs šodien varētu 
turēt rokās Viņa neviltoto Vārdu. Dieva Vārds 
ir kā klints, nelokāms un nemainīgs.

    Kunga teiktais Vārds   
paliek mūžīgi.
              Bībele – Pētera 1. vēstule 1,24
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Vecākie Bībeles fragmenti, kuri radīti pirms gandrīz 
3500 gadiem, saglabāti līdz mūsdienām precīzi un 
neizmainīti. Kā tas bija iespējams? Dievbijībā pret 
Dieva Svēto Vārdu jūdiem, Bībeli pārrakstot, bija 
jāievēro dažādi noteikumi. Viņiem bija jāskaita, cik 
reizes kāds burts un kāds vārds ir teksta fragmentā 
un vairākas reizes jāpārbauda. 

Mūsdienās ar tipogrāfijas palīdzību 
ļoti īsā laikā var izdot lielu skaitu 
lētu Bībeļu.

Var pat gluži par brīvu 
iegādāties ciparu Bībeles 
lietojumprogrammu vai 
tiešsaistes Bībeli.

Bībeles izgatavošana
<< agrāk un šodien >>

Pirms 500 gadiem tipogrāfija 
pārvērta pasauli. Ja kādam agrāk 
vajadzēja Bībeli, to vajadzēja 
laikietilpīgi ar roku pārrakstīt, un 
tā maksāja veselu bagātību. Lai 
oriģināls nepazustu, vajadzēja 
vecākos norakstus labi pārzināt. 

Vienmēr pastāvēja iespēja, 
ka pārrakstot varētu iezagties nepre-
cizitātes vai kļūdas.

Atrastie teksti pārliecinoši pierāda – vairāk kā 
3000 pazīstamo veco ēbreju Bībeles manuskriptu 
ir pārsteidzoši vienādi un atbilst jau agrāk zināma-
jiem Bībeles tekstiem.

Bet Dieva Vārds  
         auga un izplatījās.
          Bībele – Apustuļu darbi 12,24
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Tādēļ zinātne pēc ilggadīgiem pētījumiem atzīst, 
ka Bībelei tomēr ir taisnība. Bībeles apgalvojumi 
nav pretrunā ar mūsdienu zinātnes un arheoloģijas 
atklājumiem.

Kā var grāmata, kura tika sarakstīta pirms tik ilga laika, 
pareizi aprakstīt dabu un vēsturi? Kādēļ Bībeli nevar 
zinātniski atspēkot? 

Ir tik daudz piemēru, kuros redzams, ka mūsdienu 
zinātne ir “atpalikusi”no Bībeles. Lūk, divi piemēri:

Bībele un zinātne

Vai zeme ir lode?
Dievs, piemēram, nekad nav apliecinājis,  
ka Zeme ir disks un ka Saule riņķo ap Zemi, 
kam daudzi zinātnieki ilgu laiku ticēja. 

Gluži pretēji, – Viņš vienā no Bībeles vecākajām 
grāmatām, Ījaba 26,7, saka: “Viņš ir tas, kas izpleš 
zemes ziemeļus pāri tukšumam, kas tur zemi uzkārtu  
ne pie kā.”

Vai zaķis ir atgremotājs?
3. Mozus 11,4+6 ir rakstīts: “Bet no tiem,  
kas atgremo, neēdiet ... Un zaķi, tas barību 
atgremo ...” 

Daudzu gadsimtu garumā apgalvojumu, ka  
zaķis ir atgremotājs, uzskatīja par nepareizu. 

Taču 19. gadsimtā zinātnieki konstatēja,  
ka zaķim ir divi dažādi izkārnījumi. Viens no  
tiem tiek atkārtoti apēsts, lai uzņemtu 
nepieciešamās barības vielas.

Vai gan varētu būt citādāk?

         Vai Dievam, kurš radīja Visumu un deva mums 
savu Vārdu (Bībeli), vajadzētu būt pretrunā sev?  
    Nē, abas šīs Dieva atklāsmes, RADĪBA  
                        un VĀRDS, apstiprina viena otru.
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Bībeles vēsts

> Dievs ir radījis tevi
Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla 
Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja. 
                                                                            Bībele – Pirmā Mozus 1,27

Tu esi Dieva radība. Tu esi unikāls un neatkārtojams, viens 
vienīgs tieši tāds cilvēks visā pasaulē. Turklāt Dievs ir 
izcili radījis ne vien tavu ķermeni, bet arī tavu orgānu un 
smadzeņu darbību. Nav ne miņas no laika un nejaušas 
sakritības, kā to apgalvo nepierādītā evolūcijas teorija! 
Dievs radīja cilvēku “pēc Sava tēla” ,bet tas nozīmē: 
Cilvēka dzīves jēga ir būt laimīgā sadraudzībā ar Dievu!

Taču cilvēks krita grēkā  
                 un novērsās no Dieva.

> Dievs arī tevi sauc par “grēcinieku”
Jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši,  
un visiem trūkst dievišķās godības.    

Bībele – Romiešiem 3,22+23

Grēkot nozīmē – rīkoties pretēji Dieva baušļiem. Un nav 
svarīgi, vai grēks ir redzams darbos, vārdos vai arī tikai 
domās. Kungs Jēzus reiz teica, ka ienīst kādu cilvēku ir 
tikpat ļauns grēks kā nogalināt!

> Dievs būs tavs tiesnesis
Un, kā cilvēkam nolemts vienreiz mirt,  
bet pēc tam tiesa …  
Bībele – Ebrejiem 9,27

Dievs ir absolūti svēts un taisnīgs. Tādēļ Viņam visu,  
kas nav saskaņā ar Viņu, būs reiz jātiesā. Bībele nepār-
protami skaidro, ka katru cilvēku, kurš mirst bez grēku 
piedošanas, sagaida mūžīga šķiršana no Dieva. Atšķirībā 
no debesīm, kur nokļūs visi, kuriem ir dzīvas attiecības ar 
Kungu Jēzu, ir vieta, kuru Bībele sauc par “elli” vai “uguns 
jūru”. Tur nebūs Dieva un nebūs vairs nekādas iespējas 
sazināties ar Viņu.

Tomēr ir cerība!

> Dievs ļoti interesējas par tevi
Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, 
Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai 
mēs dzīvotu caur Viņu.  
                                                                                          Bībele – 1. Jāņa 4,9

Raugies uz krustu Golgātas kalnā, kur Jēzus šausmīgās 
mokās cieta Dieva tiesu pret grēku. Dievs novērsās 
no Jēzus uz krusta, jo Viņš nesa mūsu grēkus. Mēs pat 
nevaram iedomāties, kā Kungs Jēzus jutās, jo Viņš taču 
bija bez grēka.

Vai tu saproti,  
            cik ļoti Dievs tevi mīl?
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Jēzus Kristus dzīvo! Viņš augšāmcēlās no mirušajiem 
un atgriezās debesīs.

Šī labā vēsts tiek sludināta gandrīz jau 2000 gadus. 
Tādējādi pestīšana var tikt piedāvāta visiem cilvēk-
iem. Ikviens, kurš tic Jēzum Kristum – vienīgajam 
Glābējam – ir atbrīvots no Dieva mūžīgās tiesas. 
Ikviens cilvēks, kurš ticībā pieņem Jēzus Kristus 
glābjošo darbu, Dieva priekšā tiks pasludināts par 
taisnīgu.

Dieva palīdzība +  
      Glābšanas līdzeklis

Grēks šķir mūs no Dieva. Visas mūsu nesekmīgās 
pūles laboties Dievs nevar atzinīgi novērtēt. Dievam 
savā svētumā un šķīstībā ir jāsoda ļaunais. Ir tikai 
viena izeja – mums ir jāpieņem glābšanas līdzeklis, 
kas nāk no Dieva.   

        Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic,  
    nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. 
                                                              Bībele – Jāņa 3,16

Lai atklātu Dievu, tavu Radītāju, Jēzus Kristus kļuva 
par cilvēku un nāca uz zemi pie mums.

Jēzus Kristus mums ir parādījis Dieva mīlestību. 
Viņš to pilnībā pierādīja, mirstot par tevi pie krusta 
Golgātā. Viņš tavā vietā uzņēmās sodu par taviem 
grēkiem.

Ja tu to ticībā pieņem un atzīsti Dievam savus 
grēkus, Viņš tev piedos un dāvās mūžīgo 
dzīvību.

               Ja atzīstamies savos grēkos,  
    tad Viņš ir uzticīgs un taisns,  
                        ka Viņš mums piedod grēkus  
          un šķīsta mūs no visas netaisnības.  
                                                 Bībele – 1.Jāņa 1,9

   Dieva žēlastībā visi tiek attaisnoti bez nopelna,  
                jo Viņš tos atpircis Kristū Jēzū. 
                                                  Bībele – Romiešiem 3,24
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Dieva apsolījumi

Kopsavilkumā Dieva vēstule, Bībele, saka:

Dievs ir svēts. > Viņam ir jātiesā un 
jāsoda grēks!

Dievs ir mīlestība. > Viņš vēlas tev piedot 
visus tavus grēkus.

Dievs var tev piedot tavus grēkus, jo Viņa dēls 
Jēzus Kristus izcieta sodu par taviem grēkiem un 
samaksāja par tavu vainu.

Tomēr, lai personīgi saņemtu piedošanu, tev ir jānāk 
Dieva priekšā, no sirds jānožēlo savi grēki un jātic, 
ka Jēzus Kristus kā pasaules Pestītājs un Glābējs 
nomira pie krusta arī par tevi.

Tad Dievam ir vairāk kā 1000 neatgriezenisku, 

dievišķu apgalvojumu, kas sagatavoti arī tev 

Dieva Vārdā, Bībelē.

Daži no šiem apgalvojumiem atrodami šeit >>>

Tam, kas tic Dēlam, ir mūžīgā dzīvība,  
                  bet, kas Dēlu neklausa, 
        tas dzīvību neredzēs,  
                un Dieva dusmas paliek uz viņa.
                                                                              Bībele – Jāņa 3,36

    Patiesi, patiesi es jums saku:  
            kas manus Vārdus dzird un tic Viņam,  
                          kas mani ir sūtījis,  
   tam ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesā, 
                 bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. 
                                                       Bībele – Jāņa 5,24

                Tiem, kuri Viņu uzņēma, 
  kas ticēja Viņa Vārdam, 
           Viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem.
                                             Bībele – Jāņa 1,12

        Nebaidies, Es tevi izpirkšu, 
                    Es tevi nosaucu tavā vārdā, 
              tu esi Mans!
                                                         Bībele – Jesaja 43,1
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un apavus kājās! Vediet 
baroto teļu, nokaujiet to, 
tad ēdīsim un priecāsimies! 
Jo šis mans dēls bija miris 
un atkal ir dzīvs, viņš bija 
pazudis un nu ir atradies. 
Un viņi sāka līksmoties. 
Bet vecākais dēls bija 
uz lauka. Kad viņš nāca 
un tuvojās mājai, viņš 
izdzirdēja mūziku un dejas 
līksmību. Piesaucis klāt 
vienu no kalpiem, viņš 
vaicāja, kas tur notiek. Tas 
viņam atbildēja: tavs brālis 
ir pārnācis, un tavs tēvs ir 
licis nokaut baroto teļu, jo 
ir atguvis dēlu sveiku un 
veselu. Tad vecākais dēls 
sadusmojās un negribēja 
iet iekšā, bet viņa tēvs 
iznāca un mēģināja to 
pierunāt. Bet viņš atbildēja 
savam tēvam: redzi, tik 
daudz gadu es tev kalpoju 

un nekad neesmu pārkāpis 
tavas pavēles, bet tu 
man pat kazlēnu neesi 
devis, lai es ar draugiem 
palīksmotos. Bet šis tavs 
dēls, kas tavu mantu aprija, 
uzdzīvodams ar netiklēm, 
nu ir pārnācis mājās, un tu 
liki nokaut viņam baroto 
teļu. Bet tēvs tam sacīja 
dēls, tu vienmēr esi pie 
manis, un viss, kas ir mans, 
ir arī tavs. Bet ir jālīksmojas 
un jāpriecājas jo šis tavs 
brālis bija miris un ir atkal 
dzīvs, bija pazudis un atkal 
ir atradies.  

Bībele – Lūkas 15,11–32

        Stāsts no Bībeles

Pazudušais dēls

Kādam vīram bija divi 
dēli. Jaunākais no tiem 
sacīja tēvam: tēvs, dod 
man īpašuma daļu, kas 
man pienākas. Un tas 
sadalīja visu mantu starp 
viņiem. Pēc dažām dienām 
jaunākais dēls savāca visu 
un aizbrauca uz tālu zemi 
un tur izšķieda savu mantu, 
izlaidīgi dzīvodams. Kad 
viņš visu bija iztērējis, tajā 
zemē izcēlās liels bads, un 
viņš sāka ciest trūkumu. 
Un jaunākais dēls gāja 
un apmetās pie viena tās 
zemes pilsoņa, un tas sūtīja 
viņu tīrumā cūkas ganīt. 
Viņš kāroja pieēsties mizu, 
ko cūkas ēda, bet neviens 
viņam tās nedeva. Attapies 
jaunākais dēls sacīja: cik 
daudz algādžu ir manam 
tēvam, kuri pārpilnībā 

ēd maizi, bet es te mirstu 
badā. Es celšos un iešu pie 
sava tēva un sacīšu viņam:  
tēvs, es esmu apgrēkojies 
pret debesīm un pret tevi. 
Es vairs neesmu cienīgs 
saukties par tavu dēlu. 
Pieņem mani par vienu 
no saviem algādžiem! 
Un dēls cēlās un gāja pie 
sava tēva. Viņam vēl tālu 
esot, tēvs viņu ieraudzīja 
un iežēlojās par viņu, un, 
pieskrējis klāt, krita viņam 
ap kaklu un skūpstīja. Dēls 
viņam sacīja: tēvs, es esmu 
apgrēkojies pret debesīm 
un pret tevi, es neesmu 
vairs cienīgs saukties 
par tavu dēlu. Bet tēvs 
teica saviem kalpiem: ātri 
atnesiet vislabāko tērpu un 
apģērbiet viņu, un velciet 
viņam pirkstā gredzenu 
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Sintoisms

Taoisms
Ateisms

Budisms Islams
Sikhisms

Hinduisms

Jūdaisms

Agnosticisms

Kristietība

Daudz reliģiju – 
vai tas pats Dievs?

Pasaulē ir izplatīta ideja, ka visas reliģijas ved pie viena 
un tā paša Dieva, tikai dažādos veidos.

Tas ir pilnīgi pretrunā ar Bībeles vēsti, ko ir teicis Jēzus 
Kristus: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens 
nenāk pie Tēva kā vien caur mani. ”(Jāņa 14,6). 
Mūsdienās šī patiesība parasti tiek noliegta.

Piemēram, šis Korāna un Bībeles salīdzinājums skaidri 
parāda, ka “Islāma Allāhs” nevar būt Bībeles Dievs:

KO
R

Ā
N

S Patiesi, Mesija Jēzus, Marijas dēls, ir tikai Allāha sūtnis 
... Tāpēc ticiet Allāham un viņa sūtņiem un nesakiet: 
“Trīs” ... Allahs ir tikai viens Dievs. Cik ļoti viņš ir 
paaugstināts, viņam ir dēls. 
Korāns – no 4. sūras

BĪ
BE

LE Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedz-
imušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, 
bet tam būtu mūžīgā dzīvība. 
Bībele – Jāņa 3,16

KO
R

Ā
N

S Un tāpēc viņi teica: “Redzi, mēs esam nonāvējuši 
Mesiju, Jēzu, Marijas dēlu, Allāha sūtni.” – Bet viņi viņu 
nenonāvēja un nesita krustā, bet gan kādu līdzīgu viņam.
Korāns – no 4. sūras

BĪ
BE

LE Vēstījums par krustu ir muļķība tiem, kas iet pazušanā, 
bet tiem, kas tiek izglābti, tas ir Dieva spēks … mēs 
tā vietā sludinām krustā sisto Kristu, kas jūdiem ir 
piedauzība, bet pagāniem – muļķība
Bībele – 1. Korintiešiem 1,18+23

Korāns skaidri noliedz to, ka “Allāham” ir dēls, noliedz 
Dieva Trīsvienību un faktu, ka Jēzus Kristus nomira 
pie krusta! Bet Bībeles Dievs ir dzīvs Dievs. Mīlot tevi 
un mani Viņš sūtīja Savu Dēlu mūsu vietā kā upuri pie 
krusta un tiesā. Tādējādi “Allāhs” noteikti nevar būt 
Bībeles Dievs un Kunga Jēzus Kristus Tēvs.

Starp citu: Bībeles kristietība nav reliģija!
Dažādās šīs pasaules reliģijās cilvēks saviem spēkiem 
cenšas atrast ceļu pie Dieva.

Bet Bībele parāda mums svētu Dievu, kurš nāca pie 
mums Savā Dēlā Jēzū Kristū, lai visi, kas Viņam tic un 
atzīst Viņam savus grēkus, tiktu izglābti.

Turpretī tam, kas nedara, bet tic Dievam, kas bezdievīgo 
attaisno, viņa ticība tiek pieskaitīta par taisnību.  
Bībele – Romiešiem 4,5
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     Skats  
 nākotnē
Bībele sniedz mums ticamus 
apgalvojumus par nākotni. 

Mūsdienās mūs visur ieskauj 
satraukums un bēdas: nāve, 
netikumība, vardarbība, bads, kari, 
dabas katastrofas, finanšu krīzes, 
traģēdijas, terorisms ...!

Tomēr Jēzus Kristus nāks drīz! Dievs mums Bībelē skaidri 
pasaka, ka šādi notikumi ir raksturīgi dienām pirms Viņa 
atnākšanas. Bībeles lasītājs arī zina, kā viss turpināsies:

Dievs tiesās pasauli, kura ir novērsusies no Viņa un tagad 
grimst grēkā. Tomēr Dievs “tagad visur aicina visus 
cilvēkus atgriezties no grēkiem. Dievs ir nolicis dienu, 
kurā viņš taisnīgumā tiesās pasauli…” (Apustuļu darbi 
17,30+31). 

Tas notiks caur Viņa Dēlu Jēzu Kristu, kurš drīz atgriezīsies 
no debesīm uz tiesu. Viņš, nicinātais un krustā sistais, 
atgriezīsies kā Uzvarētājs un ar augstākā Tiesneša 
pilnvaru: Viņš ir “Dieva nolikts soģis pār dzīviem un 
mirušiem.” (Apustuļu darbi 10,42).

Spriedums ir skaidrs – bet tev ir cerība!

Bībele detalizēti pravietoja par Jēzus Kristus 
dzimšanu, kā arī par Viņa nāvi un augšāmcelšanos 
jau daudzus gadsimtus pirms šiem notikumiem. Tā 
kā Jēzus Kristus atdeva savu dzīvību par tevi, Dievs 
piedāvā tev žēlastību un piedošanu arī šodien.

Nāc šodien, Dievs saka – rīt jau varētu būt par vēlu:

   Redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks, redzi, 
            tagad ir glābšanas diena. Bībele – 2. Korintiešiem 6,2

Pieņem Dieva piedāvājumu, tad tu saņemsi mūžīgu 
pestīšanu no šīs dievišķās tiesas. Lai to izdarītu, tev ir 
jānāk pie Viņa un jāatzīst savi grēki. 

Viszinošais Dievs sniedz pilnīgi patiesus pareģojumus – to 
nevar izdarīt neviens cilvēks. Simtiem Bībeles pravieto-
jumu jau ir pierādījuši savu patiesību. Bībele pravietoja 
par: impērijām pirms daudziem gadsimtiem; Jēzus Kristus 
dzimšanu; Jeruzālemes iznīcināšanu 70.g. m.ē.; ebreju 
izkliedēšanu pa visu pasauli utt.

Tas viss unikālā veidā pierāda,  
ka Bībele ir Dieva Vārds.

Tā nu Bībelē, piemēram, ir teikts par ebrejiem (Israēla 
tautu) 5. Mozus 28,64+65: “Kungs izkaisīs tevi starp 
visām tautām no vienas zemes malas līdz otrai… Starp 
šīm tautām tev nebūs nedz mirkļa atpūtai, nedz miera 
tavu kāju pēdām.”

>> Izlem pats, vai tas jau nav piepildījies!
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 Dzīve ir īsa
          – un tā paiet kā filma

Šodien tev ir jāsagatavojas satikties ar Dievu.  

   Vai tu vēlies turpināt  izvairīties no atgriešanās pie Dieva? 

Tad pienāks diena, kad tas būs par vēlu!
par jaunupar jaunu par bezrūpīgupar bezrūpīgu

par pašpārliecinātupar pašpārliecinātu par laimīgupar laimīgu par aizņemtupar aizņemtu par norūpējušospar norūpējušos

par vecupar vecu par vēlupar vēlu

    Tādēļ saņemiet 

šo izlīgumu  

         ar Dievu!

                      Bībele – 2. Korintiešiem 5,20
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Pārsteidzošas piezīmes  
     par Bībeli

“Svētos Rakstus esmu studējis jau 40 gadus, un 
mana ticība šodien ir spēcīgāka nekā tā bija pirms 
40 gadiem. Visi apsolījumi ir uzticami un patiesi.”

Hadsons Teilors (1832–1905), misionārs Ķīnā

“Es regulāri un pārdomāti lasīju Svētos Rakstus, un es 
domāju, ka šai grāmatai … ir vairāk majestātiskuma 
un skaistuma tās valodā nekā visām citām grāmtām, 
neatkarīgi no laika vai valodas, kurā tās ir tikušas 
uzrakstītas.”

Sers Viljams Džonss (1746–1794), viens no apdāvinātākajiem 
valodniekiem (28 valodas) un Austrumu eksperts.

“Cik nabadzīgi, cik nicinoši ir mūsu filozofu vārdi ar 
visām to pretrunām salīdzinājumā ar Bībeli. Vai ir 
iespējams, ka Grāmatai, kas ir tik vienkārša un vienlai-
kus tik pilnīga, vajadzētu būt tikai cilvēku vārdiem?” 

Žans Žaks Ruso (1712–1778), filozofs

“Bībele ir gan unikāli vēsturisks dokuments, gan arī 
uzticams vēstures avots. Tā ir novedusi pie tūkstošiem 
arheoloģisko atradumu un ir izveidojusi plašu 
literatūras klāstu par agrīnām kultūrām. Bībele, lai kur 
to arī pārbaudītu, vienmēr ir izrādījusies patiesa gan 
sīku detaļu, gan lielu notikumu aprakstā.”

Deivs Balsingers un Čārlzs E. Seljērs, Amerikas arheologi

“Bībelē jūs varat atrast lielas patiesības, kas pārsniedz 
mūsu izpratni un parāda mums, cik sekls ir mūsu 
ierobežotais prāts. Tomēr Bībeli tās galvenajos un 
fundamentālajos izteikumos nav grūti saprast.”

Čārlzs H. Sperdžens (1834–1892), atmodas laika sludinātājs

“Bībele ir vienīgais informācijas dokuments no Dieva, 
kas mums ir rakstiskā un cilvēciskā valodā. Tas ir 
iemesls, kāpēc Bībele ir unikāla un absolūti uzticama 
visos tās izteikumos. Bībeli nevar labot zinātne, 
filozofija vai ideoloģija. Tieši pretēji – Bībele spēj attīrīt 
mūsu domu sistēmu. ”

Prof. Verners Gits, bijušais PTB Braunšveigas 
informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Ir viegli apsūdzēt Bībeli neprecizitātē,  
bet to pierādīt ir pavisam kas cits.
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Tulkojums no 
           oriģinālteksta
Bībeles tulkošana ir grūts darbs. 

Gan Vecās Derības ebreju tekstam, gan Jaunās Derības 
grieķu tekstam ir tikai lielie burti, kuri visi atrodas ļoti cieši 
kopā, bez punktiem un komatiem. Tāpēc valodniekiem tas 
ir grūts uzdevums – atpazīt, kur sākas jauns teikums. 

Turklāt ebreju valodā nav patskaņu, piemēram, a, e, i, o, u, 
bet tikai līdzskaņi (b, k, t utt.).

Patskaņi ir jāpievieno pašam. 1. Mozus 1:1 mums 
izklausītos šādi:

SKMDVSRDJDBSSNZM

Vai jūs no tā varētu atpazīt šādu teikumu: “Iesākumā 
Dievs radīja debesis un zemi”? Tāpēc mēs varam būt ļoti 
pateicīgi valodniekiem, kuri meklēja, atrada un tulkoja 
vecos manuskriptus.

Vācu mācītājs un literāts Ernests Gliks deva milzīgu 
ieguldījumu, kad pirms apmēram 300 gadiem viņš iztulkoja 
Bībeli latviešu valodā. Kopš tā laika daudzi valodnieki 
ir turpinājuši šo darbu, lai precīzāk tulkotu Bībeli un 
nodrošinātu, ka tā joprojām ir saprotama.

Latviešu valodā ir vairāki 
Bībeles tulkojumi. Tie īpaši 
atšķiras jautājumā par to, cik 
precīzi ir attēlots oriģinālais 
teksts. Diemžēl daži mūsdienu 
Bībeles tulkojumi tik ļoti atšķiras no oriģinālteksta, ka 
,piemēram, tādi vārdi kā “grēks” tiek tulkoti tikai kā “kļūda” 
un var viegli zaudēt nopietnību. 

Ja vēlies pārliecināties, ka tu patiešām lasi to, ko Dievs 
ir rakstījis Bībelē, mēs iesakām tev iegādāties Bībeles 
tulkojumu, kas ir tuvu oriģinālajam tekstam. 

Šobrīd Bībele vai tās daļas ir pieejamas vairāk nekā 2900 
valodās. Aptuveni 97% pasaules iedzīvotāju ir iespēja lasīt 
Dieva Vārda daļas. 

Tomēr tulkotāji vēl joprojām pašaizliedzīgi tulko Bībeli 
vairākās valodās visattālākajos zemes nostūros. Bieži vien 
tas ir ļoti grūti, jo viņiem vispirms ir jāizveido rakstība.

Bībele ir kļuvusi par vispazīstamāko un plašāk izmantoto grāmatu 
pasaules literatūrā. Pēdējo divsimt gadu laikā ir strauji pieaudzis 
tulkojumu (dažreiz tikai Bībeles daļu) skaits dažādās valodās.

Līdz 1800. gadam  tika sagatavoti tulkojumi 75 valodās.
Līdz 1900. gadam bija 567 tulkojumi.
Līdz 1953. gadam  bija 1167.
Līdz 1978. gadam  šis skaits bija pieaudzis līdz 1600.
Līdz 2017. gadam  Bībele (vai tās daļas) bija tulkotas 

  gandrīz 3000 valodās!
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Grāmata visiem cilvēkiem

>sarakstījuši 40 cilvēki,
>tulkojuši simtiem,
>iespieduši tūkstošiem,
>lasījuši miljoniem.

 
Neviena cita grāmata nekad nav izplatīta tik 
daudzās valodās un kultūrās kā Bībele. Tā ir 
visvairāk lasītā grāmata pasaulē.

Nākamajās trīs lappusēs Bībeles pantu no  
Jāņa 3,16 var izlasīt dažādās valodās.

   Jo Dievs tā pasauli mīlēja,  
       ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu,  
lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, 
               bet tam būtu mūžīgā dzīvība.

Šis pants, ko sauc arī par “Bībeles sirdi”,  
apkopo Dieva labo vēsti cilvēcei:

> Dievs tevi tik ļoti mīl,  
ka Viņš tev deva savu Dēlu. 

> Ticībā Viņam tu tiksi izglābts.

Bengāļu  Indija

Angļu  Lielbritānija

Ungāru  Ungārija

Birmiešu  Mjanma

Ebreju  Izraēla

Turku  Turcija
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Japāņu  Japāna

Poļu  Polija

Portugāļu  Portugāle

Krievu  Krievija

Telugu  Indija

Amhariešu Etiopija

Vācu  Vācija

Arābu  Ēģipte un Tuvie Austrumi

Grieķu  Grieķija

            

Ķīniešu Ķīna
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Bībeli var lasīt 
      dažādos veidos:

In
te

re
sa

nt
i Mazākā iespiestā Bībele

                                                       > visa Bībele
Vismazākā mums zināmā iespiestā Bībele ir tikai 
nedaudz lielāka par 2 euro monētu. Šī Bībele  
ir 2,8 cm gara, 3,4 cm plata un 1 cm bieza, 
un tai ir 1514 lappuses. To var ļoti labi 
izlasīt ar palielināmo stiklu.

Visu laiku mazākā Bībele
         > Digitāli mikroshēmā.
Izraēlas zinātniekiem no Haifas Tehnoloģiskā institūta 2008. 
gadā izdevās uzrakstīt Veco Derību uz puskvadrātmilimetra. 
Silikona mikroshēmā, kas ir cukura grauda lielumā, tika sagla-
bāti vairāk nekā 300 000 Vecās Derības vārdu ebreju valodā. 
Tikai ar nanotehnoloģiju palīdzību varēja izveidot šādu mini 
datu nesēju. Lai varētu izlasīt tekstu, dati būtu jāpārveido un 
pēc tam jāpalielina 10 000 reizes.

Vai var būt vēl kas mazāks?
                                 > DNS – nākotnes datu nesējs
Dievs, Radītājs, ir ielicis izcilu datu nesēju katrā no mūsu 
ķermeņa šūnām. Tā uzglabāšanas jauda ievērojami pārspēj visu, 
kas mums līdz šim ir pazīstams: DNS virknes diametrs ir divas 
miljonās daļas no milimetra. Tajā atrodas neskaitāmi daudz 
informācijas par katra cilvēka ģenētisko materiālu. 

Ja mēs būtu sagatavojuši DNS materiālu, kas ir tikpat liels 
kā cukura grauds, un ar to saistīto rakstīšanas un lasīšanas 
tehnoloģiju, mēs tajā varētu “uzglabāt” apmēram 1 miljardu 
pilnu Bībeļu. Zinātnieki uzskata, ka gigantiskas DNS glabātuves 
būs pieejamas pēc dažiem gadiem.

Tu vari to lasī kā 
senās literatūras darbu, lai apmierinātu savu 
ziņkārību.

Vari to lasīt kā  
vēstures grāmatu, lai iegūtu informāciju par 
agrākiem laikiem.

Tu to vari lasīt  
tikai intelektuāli, lai analizētu un kritiski 
izvērtētu tās izteikumus.

Tomēr tu vari arī lasīt  
Bībeli ticībā kā Dieva vēsti, kas adresēta tieši 
tev un tieši šodien.

 Ja tu lasi Bībeli kā Dieva vēsti, tad Dieva 
mīlestība, ko tu vari redzēt Jēzū Kristū, var runāt 
tavā sirdī. Tad arī tava sirdsapziņa tiks dievišķi 
apgaismota ar to gaismu, ko Jēzus izstaroja ar 
saviem darbiem un vārdiem.
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Bet kāds prieks! Kungs Jēzus nepalika miris. Viņš 
piecēlās no kapa. Viņš dzīvo un tagad ir debesīs. 
Viņš mūs redz. Viņš tevi pazīst. Viņš joprojām ir 
līdzjūtīgs. Viņš vēlas tev piedot visus tavus grēkus, 
ja tu tos nožēlo un atzīsti tos Viņam, tāpat kā 
iepriekš minētā sieviete.

“Jā,” Viņš tad saka, “tagad Es varu piedot tavus 
grēkus, jo esmu par tiem samaksājis pie krusta.”

Jēzus – mūsu labākais draugs

Visiem bērniem Viņš patika. Viņš labprāt 
paņēma mazos rokās. 

Viņš bija varens! Reiz vētra uzjundīja 
viļņus, un laivai, kurā Viņš sēdēja, 
draudēja briesmas. Viņš apsauca vēju un 
jūra nomierinājās. 

Viņš dziedināja slimos un juta līdzi 
visiem cilvēkiem – kā nabadzīgajiem, tā arī 
bagātajiem. 

Viņš redzēja grēku viņu sirdīs, visu ciešanu avotu. 
Tomēr sieviete ar apšaubāmu reputāciju nebaidījās 
no Viņa. Raudādama par savu ļaunumu, sieviete 
piegāja pie Viņa, un Viņš piedeva visus viņas grēkus. 

Kādu dienu viņi Viņu saņēma gūstā! Viņi nolēma, ka 
Viņam jāpazūd. Viņš bija tik labs un tīrs – un tāpēc 
Viņš neatbilda viņu grēcīgajam stāvoklim. Tādēļ 
labāk atbrīvoties no Viņa.

Viņš tika sists krustā, lai nomirtu.

Bet viņi nemaz nesaprata, ka Viņš to visu zināja jau 
iepriekš! Viņš, Dieva Dēls, bija nācis no debesīm, lai 
mirtu. Viņš gribēja mūs visus izglābt no nāves, no 
mūžīgās nāves.

Un tad sākas jauns stāsts: stāsts par tavu jauno, 
mainīto dzīvi, jo tā būs pilnīgi citādāka nekā tā ir 
bijusi līdz šim. Viņš kļūs par tavu labāko Draugu. Tu 
vari visu pārrunāt ar Viņu (to sauc par “lūgšanu”). 
Tad tu pats vēlēsies lasīt Bībeli, lai labāk iepazītu 
Viņu.

Bībele kļūs tev par aizraujošu Grāmatu. Tu noteikti 
vēlēsies katru dienu lasīt kaut ko par Kungu Jēzu.

Viņš vēlas 
būt tavs 
labākais 
Draugs!
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Lielā sakopšana

Cik briesmīgi izskatījās jaunā cilvēka guļamistabas siena! 
To klāja zemas kvalitātes fotogrāfijas un plakāti. Kādu 
dienu ciemos ieradās viņa tēvocis mākslinieks. Viņš bija 
skumjš par to, ko redzēja, bet neko neteica. 

Pēc dažām dienām brāļadēls no tēvoča saņēma īpaši 
skaistu un vērtīgu gleznu. Šis mākslas darbs ieņēma goda 
vietu pie guļamistabas sienas, un tika noņemtas dažas 
fotogrāfijas, lai atbrīvotu vietu. 

Kopš tā brīža šķita, ka šajā telpā valdīja atšķirīga, tīrāka 
atmosfēra, un plakāti pazuda viens pēc otra. Tie vienkārši 
vairs nebija derīgi. 

Ja sāc lasīt Bībeli, iespējams, ka arī no tavas sienas, 
grāmatplaukta vai kompaktdisku stenda šis vai tas 
pazudīs. Iespējams, daži dati, spēles vai saites uz tava 
datora vai viedtālruņa tiks izdzēsti. Kas zina – varbūt arī 
kaut kas no tavas sirds tumšajiem nostūriem pazudīs.

Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss 
vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns.
Kas kopīgs gaismai ar tumsu?   

Bībele – 2. Korintiešiem 5,17; 6,14

Pasaulē interesantākā  

                stāstu Grāmata

“Mammīt, neapstājies, turpini lasīt! Stāsts ir tik 
aizraujošs, lūdzu, izlasi līdz galam! ” Stāsts patiešām ir 
ļoti aizraujošs:

Jāzeps, savu brāļu ienīsts, tiek iemests 
ūdens bedrē, vēlāk izvilkts ārā un 
pārdots par vergu uz Ēģipti, kur viņš, 
nepatiesi apvainots,  tiek iemests 
cietumā. Tomēr vēlāk viņš kļūst par 
Ēģiptes premjerministru, kurš bada 
laikā izglābj savu ģimeni un visu valsti.

Bībele ir pilna ar aizraujošiem stāstiem un brīnumiem, 
ko Dievs ir paveicis.

Padomā par Daniēla trīs draugiem, 
kuri atteicās klanīties ķēniņa elka 
priekšā un par to tika iemesti 
degošā krāsnī; tomēr viņi no tās 
iznāca neskarti.

               Bībele ir aizraujoša Grāmata  
                               pat jauniem cilvēkiem!
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Šis psalms ir adresēts katram cilvēkam. Vai ir kaut 
kas labāks kā teikt: “Tas Kungs ir mans gans?”

Grūtā brīdī, pat saskaroties ar nāvi, šis psalms sniedz 
patiesu mierinājumu: “Pat ja iešu pa nāves ieleju … 
Tu esi ar mani.”

Neienes tās arī savā mājā! Izvairies no visa, kas neatbilst 
Dieva domām. Dievs vēlas mūs pasargāt no grēcīgām 
ietekmēm un ļauniem ceļiem, un Viņš to darīs, ja mēs 
lasīsim Bībeli. Dieva Vārds ir tīrs un patiess, dzīvs un 
mūžīgs. Tas parāda tev ceļu uz patiesu laimi un īstu mieru.

Esi kādreiz  
     ēdis vilkogas?
                  (Atropa belladonna)

Vilkogu jeb melno velnogu inde ir bīstama dzīvībai. “Bet tās 
taču ir jāpamēģina, lai zinātu, kā inde darbojas.” 

Ja kāds šādi runātu, droši varētu apšaubīt viņa veselo saprātu. 
Tomēr, vai mēs dažreiz nerīkojamies līdzīgi? Mēs arvien vairāk 
iedziļināmies plašsaziņas līdzekļu pasaulē, kur Dieva principi par 
laulību un ģimeni ir apgriezti otrādi. Mēs lasām romānus, kuros 
aprakstītas okultās prakses, kurās bieži sastopami meli un 
intrigas. Mēs vēlamies “pamēģināt” šīs lietas, lai sev pierādītu, 
ka tās patiešām ir sliktas un nodara mums pāri. 

Bībelē ir teikts, ka mums vajadzētu aizbāzt ausis un aizklāt acis, 
lai nedzirdētu un neredzētu ļaunu. (Jesajas 33,15) .Tādēļ labs 
padoms ir:

>>> Neēd vilkogas!

Tavs Vārds ir gaismeklis manām kājām un 
gaisma manām takām! Bībele – Psalms 119,105

  23. psalms
>> Ļoti labi zināms Bībeles teksts<<

Kungs ir mans Gans, man netrūks 
nekā.

Zaļās ganībās Viņš mani gulda, pie 
rāmiem ūdeņiem Viņš mani ved, 
manu dvēseli atveldzē, vada mani 
pa taisnības ceļiem sava Vārda dēļ, 
pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna 
nebīšos, jo Tu esi ar mani, Tavs zizlis 
un spieķis drošina mani. 

Tu saklāj galdu manu naidnieku 
priekšā, ar eļļu Tu svaidi man galvu, 
mans kauss plūst pāri. 

Patiesi, dāsnums un žēlastība mani 
pavadīs, es pārnākšu Kunga namā 
uz mūžu.

DĀVIDA PSALMS
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Tirgus laukumā aiz letes sēdēja augļu pārdevēja. Kad 
klientu nebija, viņa katru mirkli izmantoja, lai lasītu 
Bībeli – grāmatu, kas viņai bija tik dārga. 

“Kādu grāmatu jūs tur vienmēr lasāt?” jautāja 
pastāvīgais klients. “Manu Bībeli, Dieva Vārdu.” “Nu 
kā Jūs zināt, ka tas ir Dieva Vārds? Kas Jums to teica?” 
“Pats Dievs!” “Ak, vai pats Dievs ar Jums runāja?”, 
vīrietis izsmejoši jautāja. 

Sieviete uz brīdi samulsa, jo nezināja, kā pierādīt, ka 
Bībele ir Dieva Vārds. Bet tad viņa norādīja uz spožo 
sauli un sacīja klientam: “Vai Jūs varat pierādīt, ka šī 
ir saule?” “Jums to pierādīt?” viņš atbildēja. “Tas ir 
diezgan vienkārši. Labākais pierādījums ir tas, ka tā 
man dod gaismu un siltumu.” 

“Tieši tā, tā tas ir!” sieviete atbildēja. “Tas ir labākais 
pierādījums tam, ka šī grāmata ir Dieva Vārds, – tā 
man dod iekšēju gaismu un siltumu.”

Labākais pierādījums

Ceptā Bībele
Janu Husu var saukt gan par reformātoru, gan par Bohēmijas 
mocekli. Ar viņa dzīvās liecības palīdzību tūkstošiem cilvēku 
acis tika atvērtas Jēzus Kristus pestīšanas darbam.

Bet publiska evaņģēlija pasludināšana šajā valstī nebija ilga. 
Jans Huss tika sadedzināts uz sārta, straumēs plūda arī citu 
kristiešu asinis un visur tika meklētas Bībeles, lai 
tās iznīcinātu.

Kungs, mans Dievs, pie Tevis es tveros,  
atpestī un glāb mani no vajātājiem. Bībele – Psalms 7,2

Šajā laikā sieviete, kuras lielākais 
dārgums bija Dieva Vārds, stāvēja pie 
savas krāsns, lai ceptu maizi. Pēkšņi viņa 
dzirdēja, ka inkvizīcijas vīri pārmeklēja 
ciematu un apcietināja ikvienu, pie kura tika 
atrasta Bībele. 

Viņa ātri paņēma savu Bībeli un ielika to mīklas gabalā, 
kuru viņa iestūma krāsnī un pārējās maizītes tieši aiz tās. 

Drīz pēc tam arī viņas mājā tika veikta kratīšana. Viss 
tika pārskatīts, no pagraba līdz pat bēniņiem, bet veltīgi. 
Bībeli sievietes mājā neatrada. 

Pēc tam, kad vajātāji bija izgājuši no mājas,arī  maize bija 
jau izcepusies un tika izņemta no krāsns. Un, lūk, Bībele 
bija cietusi tikpat maz kā trīs vīri – Šadrahs, Mēšahs 
un Abēd–Nego, kuri tika iemesti degošā krāsnī. Bībelē 
stāstīts, kā Dievs viņus neskartus izveda ārā no krāsns.

Bībele – Daniēla 3.
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Trāpīts mērķī

“Bībele nav domāta man,” Pēteris sacīja 
savam draugam, “jo tajā ir rakstīts tik daudz 
tāda, ko es nesaprotu.”

Kārlis brīdi domāja. Viņš labi zināja, ka Pēteris 
tikai meklēja atrunas. Tieši vakar viņš bija 
kaut ko nozadzis no kaimiņa. Tāpēc Kārlis 
atbildēja: “Bībelē ir rakstīta viena lieta, ko tu 
noteikti sapratīsi.” “Nu, kas tad tas ir?” “Tev 
nebūs zagt!” 

Tā bija kā bulta, kas trāpīja Pētera sirdī. Viņš 
aizdomājās par pagājušo dienu, apklusa un 
devās prom.

   Kam greiza sirds,  
               tam neredzēt laba,  
           kam viltus mēle,  
tas iekritīs nelaimē. 
                                      Sakāmvārdi 17,20

Izmestā Bībele

Kad karavīri ir kopā, dažreiz valda pārgalvīgs noskaņo-
jums. Diemžēl tas nereti izpaužas kā muļķīga vai pat 
nekaunīga rīcība. 

Nedēļas nogalē ceļā uz mājām vilciena vagona stūrī 
sēdēja jauns karavīrs un lasīja savu kabatas Bībeli. Pēkšņi 
kājās pielēca kāds cits karavīrs un teica: “Ar šo dievbijīgo 
zēnu mēs izspēlēsim kādu joku.” To sakot, viņš izrāva 
Bībeli no jaunekļa rokām un izmeta to pa logu. 

Tas viss notika dažu sekunžu laikā, un Bībele jau atradās 
uz zemes starp sliedēm. Vai jaunais karavīrs  pielēca kājās 
un dusmojās? Nē, viņš atcerējās Kunga Jēzus vārdus: “Es 
esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs” (Mateja 11,29). Viņš 
bija noskumis, bet klusēja.

Pēc dažām nedēļām šis jaunais karavīrs 
saņēma paciņu, kurā atradās viņa Bībele. Tajā bija 
interesanta vēstule. Vilciena darbinieks, kurš strādāja 
šajā maršrutā, bija atradis Bībeli. Atverot to un lasot, 
Dievs runāja uz viņa sirdi. Līdz tam viņš ļoti baidījās savas 
vainīgās sirdsapziņas dēļ, bet, lasot Bībeli, viņš atrada 
grēku piedošanu, ticot Kunga Jēzus pestīšanas darbam.

Tad karavīrs saprata, kāpēc viņam dažas nedēļas bija 
jāiztiek bez savas Bībeles. Dievam ir brīnišķīgi veidi, kā 
sasniegt cilvēku sirdis, un velns, Dieva lielais pretinieks, 
bija piedzīvojis vēl vienu sakāvi.

Kad jūs domājāt pret mani ļaunu,  
       Dievs to vērsa par labu … Bībele – 1.Mozus 50,20
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Pirms vairākām desmitgadēm kādā mazā pilsētā 
notika mājsaimniecības preču izsole. Starp tām bija 
arī liela veca Bībele, bet neviens par to neinteresē-
jās. Visbeidzot kāds tirgotājs iegādājās to par 

dažiem centiem.

Šis praktiski domājošais 
tirgotājs vēlējās izmantot 
Bībeles lielās  lapas, 

lai iesaiņotu tajās savas preces, ko viņš pārdeva. 
Bet viņš nedomāja par to, cik liela vērtība bija šīs 
grāmatas lapām, pat tad, ja tās bija saplēstas un 
netīras. Dievs ir teicis: “[Mans vārds] nenāk pie 
manis nepiepildīts” (Jesajas 55,11).

Šajā pilsētā dzīvoja arī kāds vīrs, kuru pastāvīgi 
nomocīja doma, ka viņš ir vainīgs kāda cilvēka nāvē. 
Viņš nevarēja rast mieru ne dienu, ne nakti. Vārds 
“slepkava” kvēlojošiem burtiem nepārtraukti stāvēja 
viņa acu priekšā. Kādu dienu viņš aizsūtīja savu 
dēlu uz veikalu, lai kaut ko nopirktu. Dēls atgriezās 
ar vajadzīgo mantu, kas bija ietīta šīs vecās Bībeles 
lapā. Pēkšņi šī cilvēka acu priekšā atradās šis Bībeles 
pants no Ebrejiem 9,22: “Bez asins izliešanas nav 
piedošanas.”

Saplēstā Bībele
Sākumā šie vārdi viņam bija nesaprotami. Tomēr 
viņš meklēja piedošanu. Viņam par katru cenu 
bija jāuzzina vairāk. Tā nu viņš atkal nosūtīja 
savu zēnu pie tirgotāja, kurš bija sācis plēst lapas 
no pirmās Jāņa vēstules. Kad šis cilvēks, kuru 
nomocīja viņa vainas apziņa, izlasīja šo lapu, no viņa 
dvēseles nokrita nasta: bija pieejama piedošana 
un šķīstīšanās no visiem grēkiem, jo tur stāvēja 
rakstīts: “Viņa Dēla Jēzus asinis mūs šķīstī no visas 
apgrēcības” un “Ja atzīstamies savos grēkos, tad 
viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus, 
un šķīstī mūs no visas netaisnības” (1. Jāņa 1,7+9).

Šie vārdi kā gaisma iespīdēja viņa tumšajā dvēselē. 
Arī viņš uzzināja, ka Kunga Jēzus Kristus asinis, kuras 
Viņš izlējis mirstot pie krusta, spēj nomazgāt visus 
grēkus. Tādēļ ikviens, kurš atzīst savu vainu Dievam, 
var atrast pilnīgu mieru savai sirdij un sirdsapziņai.

Dieva Vārds ir kļuvis par svētību miljoniem cilvēku. 
Ļoti bieži tas ir bijis tikai viens pants vai Bībeles 
lapa. Dieva vārds “ir dzīvs un darbīgs, un ... duras 
cauri” (Ebrejiem 4,12). Tas ir veids, kā Dievs ir “satricinā-
jis” daudzas cietas vai pat izmisušas sirdis. 

Pat saplēsta Bībele var parādīt cilvēkiem ceļu uz 
patiesu laimi ...
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Dieva Vārds ir Patiesība

Dieva Vārds ir Patiesība. Tas uzrunā cilvēka sirdsapziņu 
un neatstāj viņu mierā. Tāpēc cilvēki mēģina 
atbrīvoties no Bībeles, kā bezpajumtnieks saplēš 
spoguli, jo tas parāda, cik nekopts un netīrs viņš ir.

Dieva Vārds pastāv mūžīgi

Dievs ir nomodā pār Savu Vārdu, tādēļ mums Bībele 
nav jāaizstāv.

Saliec visas grāmatas, 
kuras ir sarakstītas pret 
Bībeli, vienu otrai virsū 
un tev sanāks tornis,kas 
ir augstāks nekā 
televīzijas tornis. Tad 
blakus novieto Bībeli. 
Tā ir neskarta. Viņa ir 
uzvarētāja un pārdzīvo 
visus, kas pret viņu 
izturējušies naidīgi.

    Bet Kunga teiktais Vārds  
              paliek mūžīgi. 
                                                                       Bībele – 1.Pētera 1,25

    Kungs, Tavs Vārds  
             uz mūžiem debesīs! 
                                                                        Bībele – Psalms 119,89

     Galvenais Tavos Vārdos 
              ir Patiesība,  
   mūžīgas Tavas taisnās tiesas!  
                                             Bībele – Psalms 119,160
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Bībele ir kā…

MaizeMaize
Maize, kas nākusi no debesīm, ir tāda, 
ka tas, kas to ēd, nemirst.   Jāņa 6,50

UgunsUguns
Vai mans Vārds nav kā uguns, saka 
Kungs, un kā āmurs, kas sadragā klinti?   
Jeremija 23,29

GaismaGaisma
Tavs Vārds ir gaismeklis manām 
kājām un gaisma manām takām!   
Psalms 119,105

PiensPiens
Kā nupat piedzimuši bērni alkstiet 
pēc tīra garīga piena, lai, to baudot, 
jūs kļūtu pieauguši pestīšanai. 
1.Pētera 2,2

MedusMedus
… saldāki nekā medus un pilošas kāres.   
Psalms 19,11

ZeltsZelts
Par zeltu tie tīkamāki un tīrzelta 
krājumiem.  
                                                                 Psalms 19,11

SudrabsSudrabs
Kunga Vārdi ir šķīsti Vārdi kā sudrabs, 
kas kausēts podā, no rūdām septiņkārt 
tīrīts.   Psalms 12,7

SpogulisSpogulis
Tiešām, Dieva Vārds … iztiesā sirds domas un 
nolūkus. Nav tāda radījuma, kas Dieva priekšā 
būtu apslēpts.  Ebrejiem 4,12+13

Āmurs Āmurs 
Vai mans Vārds nav kā … āmurs, kas 
sadragā klinti?   Jeremija 23,29

ZobensZobens
… Gara zobens – Dieva Vārds!    
Efeziešiem 6,17 un Ebrejiem 4,12

SēklaSēkla
Neiznīcīgā sēkla … Dieva dzīvais un 
paliekošais Vārds.    
                                                                    1. Pētera 1,23

Medus
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Padomi Bībeles lasīšanai
Lasi Bībeli, lai nonāktu tiešā kontaktā ar Dievu. Piemēram, 
tu vari sākt ar Lūkas evaņģēliju Jaunajā Derībā, kas ir Jēzus 
Kristus dzīves apraksts. Turklāt –  Jaunā Derība ir atslēga 
Vecās Derības izpratnei.

Ja vēlaties lasīt Bībeli ar prieku un ieguvumu, 
šie septiņi punkti būs noderīgi:

1. Lieto labu tulkojumu
> Izmanto labi saprotamu Bībeles tulkojumu, tādu, kas ir pēc 

iespējas tuvāks oriģinālajam tekstam.
(Diemžēl ir Bībeles izdevumi, kuros var atrast novirzes no patiesās Bībeles 
vēsts.)

2. Nesteidzies
> Nesteidzies un katru dienu velti vismaz 15 minūtes “klusajam 

laikam”, lai satiktos ar Dievu.
Diena sastāv no 96 ceturtdaļstundām, velti vienu no tām Dievam. Viņš 
vēlas ar tevi runāt.

3. Tev ir nepieciešams klusums
> Lasi Bībeli klusā vietā

Lai gan tu vari lasīt Bībeli tiešsaistē vai lejupielādēt to bezmaksas lietotnē, 
lasot Bībeli grāmatas formātā, tev būs mazāk iespēju novirzīt savu 
uzmanību un tu varēsi labāk koncentrēties.

4. Lūdz Dievu
> Lūdz Dievu palīdzēt tev saprast lasīto.

Neviens nevar izskaidrot Bībeli labāk kā Tas, kurš to ir sarakstījis.

> Jautā Dievam: “Ko Tu vēlies man pateikt? Kā es varu to īstenot?”
Tikai Viņš var ieskatīties tavā sirdī un zina arī tavas grūtības un tavus apstākļus.

> Pateicies Dievam par Viņa dārgo Vārdu.
Bībeles lasīšana nes svētību un lielu ieguvumu. Skat. Psalms 119, 162

5. Pārdomā
> Pārdomā to, ko esi izlasījis.

Tam nebūs vērtības, ja lasīsi Bībeli steigā. Skat. Psalms 119: 15+27+48

> Pasvītro svarīgos tekstus un atzīmē paralēlās Rakstu vietas.
Vēlāk tās būs daudz vieglāk atrast, un tu varēsi tās labāk atcerēties.

6. Iemācies no galvas
> Mācies no galvas pantus, kuri tev ir kļuvuši svarīgi.

Tu tos jebkurā laikā vari atsaukt atmiņā. Tādā veidā tie tev palīdzēs daudzās dzīves 
situācijās. Skat. Psalms 119,11; Kolosiešiem 3,16

7. Īsteno
> Dari to, ko Dievs tev parāda un pasaka Bībelē.

Paklausība Dievam padara cilvēku laimīgu un padziļina attiecības ar 
Viņu. Skat. Jēkaba  1,22

Laimīgi ir tie, kas Dieva Vārdu dzird 
      un to pilda!  Bībele – Lūkas 11,28
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Ir jāizlemj!
Tu esi saņēmis daudzus ieteikumus un informāciju par 
Bībeli, Dieva “vēstuli” tev. Lūdzu, sniedz tagad Dievam 
atbildi. Neatliec šo lēmumu! Tu zini, cik svarīgi ir klausīties 
uz Dievu. Varbūt tev cita iespēja vairs netiks dota.

Dievs vēlas tevi satikt laipnībā un žēlastībā, nevis kā 
tiesnesis. Viņš aicina tevi atgriezties pie Viņa. Bet, ja 
tu vienaldzīgi turpināsi dzīvot kā līdz šim, tavs ceļš 
tevi vedīs uz mūžīgu atšķirtību no Dieva, un tā ir 
elle.

Bet Dievs, caur savu Dēlu Jēzu Kristu , tev izsaka 
brīnišķīgu piedāvājumu: 

Ar vienkāršiem, patiesiem vārdiem tu lūgšanā 
vari atdot Dievam visus savus grēkus. Viņš tev 
tos labprāt piedos, ja tu Viņam tos atzīsi. Pasaki 
Viņam, ka tu dzīvoji bez Viņa un grēkoji pret Viņu. 
Ja tu to dari patiesi, tu vari droši ticēt, ka Jēzus 
Kristus, kad Viņš nomira pie krusta, samaksāja 
sodu arī par taviem grēkiem. 

Ja ticībā pieņemsi šo lielo piedāvājumu, tev tiks 
atvērts ceļš uz debesīm – mūžīgu un laimīgu 
sadraudzību ar Dievu. Tad tavai dzīvei būs jēga un 
mērķis.

Dievs ļoti interesējas par tevi. Tāpēc Viņš runā ar 
tevi caur savu vēstuli, Bībeli. Viņš vēlas, lai tu tiktu 
izglābts un iegūtu patiesu mieru. 

Viņš tiešām tevi mīl un rūpējas par tevi. Lūdzu, lasi 
Bībeli ar atvērtu sirdi. Atbildi Dievam! Pateicies 
Viņam lūgšanā, ka Viņa labais Vārds ir sasniedzis 
arī tevi un tu esi to pieņēmis. Tas būtu vislielākais 
prieks Dievam!

Tāpat arī debesīs būs lielāks prieks 
      par vienu atgriezušos grēcinieku.
                                                        Bībele – Lūkas 15,7
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Tavs lielākais prieks būtu, ja tu Dievam varētu 
pateikt:

Es atzinos savā grēkā un neslēpu savu vainu, 
es teicu: atzīšos Kungam savos noziegumos! 
Tad tu man piedevi mana grēka vainu.

Bībele – Psalms 32,5

Tad Dieva mūžīgie apsolījumi attiecas arī uz 
tevi:

… Es tām dodu mūžīgo dzīvību, viņas 
nemūžam neies bojā, un neviens tās 
neizraus no manas rokas. 
                                                                                 Bībele – Jāņa 10,28

Redzi, Es esmu ar jums 
        ik dienas līdz laiku beigām. 
                                    Bībele – Mateja 28,20

Šeit tu atradīsi 
“Vēstule tev”  

– un vēl daudz citu literatūru  –  
dažādās svešvalodās:
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