Par Bībeli
1. Kas jums nāk prātā, dzirdot vārdu “Bībele”?
2. Saturs
Vārds “Bībele” nāk no grieķu valodas vārda “biblia”, un nozīmē “grāmatas”. Maza “bibliotēka”.
Bībele sastāv no Ebreju Bībeles (Vecās Derības) un Jaunās Derības.
Vecā Derība sastāv no 39 grāmatām, Jaunā Derība no 27 grāmatām.
Vecā Derība apraksta jūdu tautas vēsturi un ticību.
Tā sastāv no:
- piecām Mozus grāmatām (bauslība vai Tora)
1. Mozus gr. ir radīšanas stāsti, un cilvēces pirmsākumi (1.-11. nod.)
Pēc tam sākas jūdu tautas vēsture par Ābrahāmu un viņa pēctečiem līdz tam, kad Jāzeps
nonāk Ēģiptē.
2. Moz. gr. stāsta par jūdu tautas verdzību Ēģiptē un kā Dievs savu tautu atbrīvo.
2.-5. Mozus grāmatās ir uzrakstīti Dieva baušļi jūdu tautai, ko tā saņēma ceļa uz apsolīto
zemi.
- vēstures grāmatām
Šeit var atrast jūdu tautas vēsturi sākot no laika, kad tā ienāca Kānaānā (apm. 1200 p. Kr.)
līdz laikam, kad tā bija atgriezusies no izsūtījuma Bābelē (500 p. Kr.).
- dzejas grāmatām
Dažādi krājumi – piem. psalmi – lūgšanas, dziesmas.
Ir arī apkopota tautas gudrība – Salamana pamācības, u.c.
- praviešu grāmatām
Tās var iedalīt lielo praviešu grāmatās – Jesajas, Jeremijas, Jeremijas raudu dziesmas,
Ecēhiēla, Daniēla;
un mazo praviešu – Hozejas, Amosa, Mihas, Jonas u.c.
Jaunā Derības stāsta par Jēzu Kristu, par Viņa dzīvi, par Baznīcas pirmsākumiem un norādījumiem
pirmajām draudzēm, laikā līdz 120.g. pēc Kristus.
Tā sastāv no:
- vēstures grāmatām
Evaņģēlijs nozīmē “labā vēsts”. Tā ir labā vēsts par Jēzu Kristu.
Ir četri evaņģēliji: Mateja ev., Marka ev., Lūkas ev., Jāņa ev.
Lūkas ev. ir turpinājums – Apustuļu darbi, kur tiek aprakstīti notikumi pēc Jēzus
debesbraukšanas.
- vēstulēm
Toreiz nebija nekāds e-pasts vai telefons, lai ātri sazinātos. Bija jāraksta, jāsūta, jānogādā
vēstules. Vēstules bija komunikācijas veids starp draudzēm un viņu skolotājiem.
- pravieša grāmatas
Vienīgā pravietiskā grāmata Jaunā Derībā ir Jāņa atklāsmes grāmata.
3. Bībeles tapšana
3.1. Atklāsme
Kā Dievs atklājas cilvēkiem?
-

caur sapņiem?

-

caur vīzijām

-

ka Viņu dzird kā kādu balsi?

-

caur cilvēkiem?

-

skatoties atpakaļ uz savu dzīvi,
izvērtējot to?

-

caur evaņģēliju, lasot Bībeli?

-

citas iespējas, piem.

Kā Viņš ir atklājies Jūsu dzīvē?
3.2. Dalīšanās/ tālāk došana
Sākumā cilvēki, kas bija piedzīvojuši Dievu, to stāstīja citiem, saviem bērniem, kas, savukārt,
mācīja savus bērnus. Agrāk mutvārdu liecībai bija daudz lielāka nozīme kā šodien. Pasakas,
dziesmas, vēsture – tas viss tika stāstīts, dots tālāk no paaudzes uz paaudzi. Tikai vēlāk sāka šīs
lietas arī pierakstīt.
Toreiz rakstīt mācēja tikai neliela tautas daļa, parasti tie bija ierēdņi ķēniņa galmā.
Kā viņi rakstīja? Kādus materiālus viņi lietoja?
Hīroglīfi, burti.
Vārdi iecirsti akmenī, māla plāksnēs (10 baušļi), pergaments (āda), papiruss.
Pergaments bija dārgs materiāls, bet izturīgs. Papiruss bija lēts, no šķiedrām taisīts, kas ātrāk
bojājās.
3.3. Svētie Raksti
Sākumā bija atsevišķas grāmatas vai tīstokļi, kas bija rakstīti ebreju valodā. Kumrānas bibliotēka.
Apm. 3. gadsimtā pirms Kristus tapa Ebreju Bībeles grāmatu tulkojums grieķu valodā
“Septuaginta”.
Ebreju Bībeles krājums tika noslēgts tikai ap 100. g. pēc Kristus. Palasiet Ebreju Bībeli.
Jaunā Derība ir rakstīta grieķu valodā, bet Jēzus runāja aramiešu valodā.
Pirmie Jaunās Derības rakstu krājumi tika apkopoti ap 150. g. pēc Kristus, viss kanons tika noslēgts
tikai 4.gadsimtā. Vecākais Jaunās Derības raksts ir Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem, ap 49. g. pēc
Kristus.
4. Tulkošana
Kad kristietība izplatījās citās zemēs, bija nepieciešami tulkojumi (latīņu valodā, koptu, gotu, vācu,
u.c. valodās. Latviešu valodā Bībele iztulkoja vācu māc. Ernsts Gliks no Alūksnes, 1685. gadā.
5. Bībeles pētniecība
Mums nav saglabājusies nevienas Bībeles grāmatas oriģināls. Ir tikai noraksti no norakstiem. Un
daļiņas no tiem – apm. kādi 10.000 fragmenti. Vecākais ir no Jāņa ev., apm. ap.120. gadiem pēc
Kristus.
Visi šie rokraksti ir apkopoti, uz mikrofilmām uzņemti, tos var salīdzināt un izvērtēt, kas pēc
Bībeles zinātnieku domām ir visvecākais. Piem. var secināt, ka tāpēc, ka Marka evaņģēlija beigas
16,9-20 nav atrodama vecākos rokrakstos, bet sacerēts vēlāk.
4. Bībele – Dieva vārds
Ebreju valodā vārds, kas apzīmē “vārdu”, ir “dabar”. Tas ir vārds, kas notiek, kas darbojas.
Mēdz būt dažādi vārdi. Tukši vārdi. Piem. es skatos TV, un man tas iet pa vienu ausi iekšā un pa
otru ārā. Tāda pļāpāšana, bez kādas būtiskas nozīmes.
Bet ir arī piepildīti vārdi. Piemēram, ja mani kāds uzslavē, cik tas ir patīkami.
Ar vārdiem es varu otru cilvēku pacelt septītajās debesīs, vai arī otru nogalināt...

Ja mēs runājam par Dieva vārdu, tad tas ir vārds, kas mani aizskar līdz sirds dziļumiem. Tas mani
iekustina, iedvesmo, sapurina, nomierina. Tas īstenojas manā dzīvē. Jāņa ev. 1. nod. ir sacīts, ka
Vārds tapa miesa. Te ir runa par Kristu. Visa Viņa dzīve ir viens vienīgs Dieva vārds. Caur Kristu
mēs varam ieraudzīt Dievu.
Kādam uzskatam Jūs piekrītat visvairāk? Lūdzu pamatojiet savu izvēli.
1. Katrs Bībeles vārds ir Dieva vārds.
2. Bībelē mēs varam atrast Dieva vārdu.
3. Dievs var mūs uzrunāt ar jebkuru vārdu, pat ar ēzeļa starpniecību.
4. Bībele ir dažādu cilvēku liecība par to, kā viņi izprata Dievu.
Svarīgi ir apzināties, ka Bībelē ir centrs. Tas ir Jēzus Kristus. Apustulis Pāvils saka, ka šī manta ir
ietērpta trauslā traukā (1. Kor. 4, 7). Caur grūtībām un ciešanām Pāvils un viņa līdzstrādnieki
apliecināja Kristu. To pašu var teikt arī par Bībeli. Dieva atklāsme cilvēkiem nav vienmēr un tūlīt
pieejama un saprotama.
Mums ir jāuzmanās, ka nesajaucam pašu vēlmes un aizspriedumus ar to, ko vēsta Bībeles autori.
5. Kā lasīt Bībeli?
Daži ieteikumi:
- pirms lasīšanas pielūgt Dievu, lai Viņa Gars atver mūsu sirdi;
- nelasīt pārāk daudz uzreiz. Kādreiz par vienu pantu var domāt stundām ilgi (piem., lozungi);
- mēģiniet saprast, kas ir rakstīts izlasītajā sadaļā. Kas notiek? Kas darbojas? Kur un kad tas notiek?
Kam tie vārdi tiek sacīti? Kāpēc? Kas Jūs pārsteidz? Kas notiek pirms un pēc lasītā teksta?
- tikai pēc tam, kad esat apmēram sapratuši, kas tur ir teikts, pārdomājiet, ko šie vārdi varētu
nozīmēt Jums.
Lozungi – Baznīcas gada grāmatā var atrast vienu pantu no Vecās un vienu no Jaunās Derības katrai
dienai.
Var arī atrast kārtību, kā lasīt Bībeli ik dienas visa gada garumā.

