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Iepazīstināšana 
 

Šodien kādi cilvēki vaicā: “Kādēļ man būtu jālasa Bībele? Tai ir notecējis termiņš.  
Bībeli uzrakstīja  2000 un vairāk gadus atpakaļ. Kā Bībele man šodien var palīdzēt ar manām 
problēmām?” 

Vai mēs varam atrast atbildes uz šiem jautājumiem?   

Bībelei ir atbildes uz jautājumiem, kurus cilvēki šodien uzdod par dzīves nozīmi un 
mērķi. Bībele mums pasaka kas mēs esam, mūsu mērķi, mūsu problēmu avotu un mūsu 
problēmu risinājumu. Bībele satur tikai perfektu dzīves veidu. 

Šajā mācību kursā mēs īsi apskatīsim visu Bībeli. Par ko tā runā? Kas to ir sarakstījis?  
Kā tā ir nodota līdz mums šodien? 

Mācību ceļveža projekti ir veidoti tā, lai jūs paši studētu Veco Derību un Jauno Derību, 
un uzzinātu, par ko tās runā. 
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1.nodaļa 
Vispārējā informācija par Bībeli 

A. Pamata fakti par Bībeli 

1. Cik daudz grāmatu ir Bībelē? 
39 grāmatas Vecajā Derībā 
27 grāmatas Jaunajā Derībā 
66 grāmatas visā Bībelē 

2. Cik daudz cilvēku sarakstīja 66 Bībeles grāmatas? 
Bībeles grāmatas sarakstīja apmēram 40 cilvēki. Šie cilvēki katrs bija no savas vides. 

Autori bija gan laukstrādnieki, gan ķēniņi, zvejnieki, misionāri, ārsti, sludinātāji, gani un 
valdības vīri. 

3. Cik ilgā laikā uzrakstīja Bībeli? 
Bībele tika sarakstīta apmēram 1500 gadu periodā. Pirmā sarakstītā grāmata bija Ījaba 

grāmata. Nekāds konkrēts datums netiek dots, kad tā tika sarakstīta, bet iespējams, tā tika 
sarakstīta apmēram pirms 1500. gada pirms mūsu ēras. Iespējams, ka pēdējā sarakstītā 
Bībeles grāmata, ir Atklāsmes grāmata. Tā tika sarakstīta kādu laiku pirms 100. gada mūsu 
ērā. Visas Jaunās Derības grāmatas tika sarakstītas mazāk kā 75 gadu laikā pēc Jēzus nāves 
un augšāmcelšanās. 

4. Kādā valodā oriģināli sarakstīja Bībeli? 
Vecā Derība tika sarakstīta ebreju valodā. Dažas Vecās Derības daļas tika sarakstītas 

aramiešu valodā. 

Jaunā Derība tika sarakstīta grieķu valodā. 

Vecā Derība tika rakstīta ebreju valodā, jo tanī laikā, kad šīs grāmatas tika rakstītas, 
ebreju valoda bija parastā valoda Izraēlas ļaudīm. 

Laikā, kad sāka rakstīt Jaunās Derības grāmatas, ebreju valoda vairs nebija parastā 
cilvēku valoda. Grieķu valoda bija kļuvusi par parasto valodu. Tādēļ Jaunās Derības grāmatas 
tika sarakstītas grieķu valoda. 
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B. Bībeles vienotība 
Viena no pārsteidzošākajām lietām attiecībā uz Bībeli ir tas, kā visas 66 grāmatas saskan - 

viss tās materiāls saskan kopā. Bībeles vienotību vislabāk var izskaidrot, apskatot tās autoru - 
Dievu. Viņš ir tā viena persona, kurš virzīja visus šos dažādos cilvēkus rakstīt Bībeli. 

Visas 66 grāmatas veido vienotu Dieva vēsts pierakstu mums. Bībelē mēs varam atrast 
informāciju, kas mums stāsta kā kļūt par kristieti un kā dzīvot panākumiem bagātu kristieša 
dzīvi.  

C. Iegūstot pilnu ainu (pieaugoša atklāsme) 
Ja tu vēlies iegūt pareizu sapratni par to, ko māca Bībele, tev jāiegūst pilna aina. Ļoti 

viegli ir izvēlēties daļu no panta šeit vai tur Bībelē un parādīt, ka tie atbalsta gandrīz jebkuru 
mācību.  

Piemēram, Psalms 14:1 saka: ". . . Dieva nav." Tomēr daudzi citi panti Bībelē  
(sākot ar 1. Mozus gr. 1:1) ļoti skaidri norāda, ka Dievs ir.              

Psalms 14:1 neiet pretrunā ar citām Rakstu vietām, kas māca, ka Dievs ir. Mūsu problēma 
ir tā, ka mums nav viss stāsts kopumā. Mums nav viss pants. Kad mēs izlasām visu pantu, 
mēs iegūstam pavisam citu nozīmi. Psalms 14:1 saka: “Muļķis saka savā sirdī: „Dieva nav!”” 
(Jaunā amerikāņu standarta versija).  

Mums ir jābūt uzmanīgiem un jāatrod visi panti Bībelē, kas runā par konkrēto tēmu, 
pirms mēs izdarām beigu secinājumus. Svarīgi ir apskatīt katru grāmatu, katru nodaļu un 
katru pantu attiecībā uz Bībeli. 

Bībele tika sarakstīta vairāk kā 1500 gadu ilgā periodā. Gadiem ejot, Dievs arvien vairāk 
atklāja par Sevi un to, kā Viņš vēlas, lai mēs dzīvotu. Katra Bībeles grāmata turpina mums 
stāstīt vairāk par Dievu. 

To pašu var teikt par gandrīz katru galveno Bībelē pārrunāto tēmu. Process, kurā laikam 
ejot tiek atklāts vairāk informācija, tiek saukts par "pieaugošo atklāsmi" (“progresīvo 
atklāsmi”).                   

D.  Kā Kristus iederas visā Bībelē? 
Jēzus Kristus ir galvenā persona Bībelē. Visa Bībele ir koncentrēta uz Kristus dzīvi.  

Vecā Derība skatās uz priekšu uz Jēzus atnākšanu. Viņš ir tas, kurš nāks, lai atnestu brīvību 
no grēka (glābšanu). 

Visas Jaunās Derības grāmatas tika sarakstītas pēc Jēzus atgriešanās debesīs.  
Jaunā Derība stāsta par laiku, ko Jēzus pavadīja šeit uz zemes. Tāpat tā stāsta, kā sagatavoties 
otrajai Kristus atnākšanai. 

Pats svarīgākais notikums, kas ir aprakstīts Bībelē, ir Jēzus augšāmcelšanās. Viņš nāca uz 
zemes, auga un dzīvoja starp mums. Viņš mūs mācīja un personīgi parādīja mums, kā dzīvot 
kristīgu dzīvi. Pēc tam Viņš nomira, lai samaksātu sodu par mūsu grēkiem. Bet vissvarīgākais 
par visu – Viņš uzcēlās no nāves. Mums ir iespēja kalpot dzīvam Dievam. Viņš nav miris. 
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E. Kā tiek skaitīti gadi 
Kad tika rakstīta Bībele, cilvēki neskaitīja savus gadus tāpat, kā to darām mēs šodien. 

Daudzas valstis skaitīja gadus, sākot ar jauna ķēniņa valdīšanas sākumu. Cita metode bija, 
skaitīt gadus sākot ar kādu nozīmīgu notikumu. 

Mums tam ir piemērs Vecajā Derībā, kad Salamans bija ķēniņš. 1. Ķēniņu 6:1(tulkojums 
no NASB) saka: "Un 480.gadā pēc Izraēla dēlu iziešanas no Ēģiptes zemes, ceturtajā 
Salamana valdīšanas gadā pār Izraēlu…" Šis pants rāda, ka tanī laikā Izraēlā tika izmantotas 
abas gadu skaitīšanas metodes. Katrai valstij bija sava gadu skaitīšanas metode. 

Tikai vairākus simtus gadu pēc Jēzus dzimšanas izveidojās mūsdienu laika skaitīšanas 
sistēma. Šodien šo laika skaitīšanas metodi izmanto gandrīz visas valstis pasaulē. 

2004. gads nozīmē 2004 gadi kopš Kristus dzimšanas. Gadi pirms Kristus dzimšanas tiek 
skaitīti atpakaļ. Piemēram, pēdējā Vecās Derības grāmata – Maleahija grāmata, kas tika 
sarakstīta apmēram 400. gadā pirms mūsu ēras vai 400 gadus pirms Kristus dzimšanas. 
Mozus sarakstīja 1. Mozus grāmatu apmēram 1500. gadā pirms mūsu ēras vai 1500 gadus 
pirms Kristus dzimšanas. 
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2.nodaļa 
Kā Bībele tika sarakstīta 

A. Iedvesma – ko tas nozīmē? 
Ko tas nozīmē, kad mēs sakām: "Bībele ir Dieva iedvesmota"? Kā mēs varam saprast, ko 

tas nozīmē? Trīs panti Bībelē runā tieši par šo tēmu. (2.Timotejam 3:16 un 2.Pētera 1:20-21) 

2.Timotejam 3:16 (tulkojums no King James Version)  

“Visi Raksti ir doti no Dieva iedvesmas...” 

 

2.Timotejam 3:16 (tulkojums no New International Version)  

“Visi Raksti ir Dieva izelpoti...” 

 

2.Timotejam 3:16 (tulkojums no New Life Bible) 

“Visi svētie pieraksti ir Dieva doti un Viņš tos ir darījis dzīvus...” 

Šie panti rāda, ka "Dieva iedvesmoti" nozīmē: 

1. Dievs mums deva Bībeli. 

2. Raksti ir „Dieva izelpoti” un „Viņš tos ir darījis dzīvus.” Tie nav vienkārši miruši 
vārdi grāmatā. Kad tu ņem Dieva Vārdu un praktiski pielieto to savā dzīvē, tas 
darbojas! Dieva Vārds atdzīvojās un Dievs sāk mainīt tavu dzīvi!  

Otrajā Pētera 1:20-21 saka mums vēl divas lietas, kas palīdz mums izprast, ko nozīmē 
vārdi "Bībele ir Dieva iedvesmota.” 

2.Pētera 1:20-21 (tulkojums no New International Version) 
20Pāri visam, tev jāsaprot, ka neviens Rakstu pravietojums neradās ar paša 
pravieša iedvesmu. 21Jo pravietojums nekad neradās no cilvēka gribas, bet 
cilvēks runāja no Dieva, kad viņi bija kopā ar Svēto Garu.  

3. Neviena Bībeles daļa netika cilvēka radīta. 
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4. Šie rakstītāji runāja (un pierakstīja) to, ko Svētais Gars viņiem teica. 

Kad mēs sakām, ka “Bībele ir Dieva iedvesmota,” mēs domājam: 

Svētais Gars vadīja rakstītāju domas, tādējādi viņi uzrakstīja to, ko Dievs 
gribēja, lai viņi uzraksta. 

Ir svarīgi saprast, ka visa Bībele ir Dieva iedvesmota. Dievs ir vienādi iedvesmojis visas 
grāmatas. Neviena no grāmatām nav "vairāk Dieva iedvesmota”, nekā kāda cita Bībeles 
grāmata. 

B. Kā Dievs iedvesmoja cilvēkus uzrakstīt Bībeles 
grāmatas? 

1. Dievs neteica viņiem konkrētus vārdus,  
ko pierakstīt (vairumā gadījumu) 

Viņi nesēdēja un nedzirdēja varenu balsi, kas teica: "Šeit runā Tas Kungs.  
Jesajas grāmatas 4. nodaļa saka šo …" Bībelē ir daži gadījumi, kur Dievs pateica rakstītājam 
konkrētus vārdus, ko teikt. Desmit baušļi ir viens no piemēriem.          

2. Dievs mehāniski nekustināja viņu rokas 
Dievs nenohipnotizēja šos rakstītājus un nelika sarakstīt Bībeles grāmatas.  

Dievs šos cilvēkus nepārvērta par robotiem. Viņi pilnībā apzinājās, ko viņi dara.      

3. Svētais Gars deva viņiem domas, ko rakstītāji 
izteica katrs savā veidā 

Bībeles grāmatas ir Dieva vārdi, kas ir pierakstīti rakstītāju stilā.  

Dievs izvēlējās daudzus dažādus cilvēkus, lai sarakstītu Bībeles grāmatas. Citi bija labi 
izglītoti, citi nebija. Dievs ņēma katru cilvēku tādu, kāds viņš bija, un lietoja viņu, lai 
sarakstītu vienu vai vairākas Bībeles grāmatas. Tu Bībeles grāmatās atradīsi daudzus 
atšķirīgus rakstīšanas stilus. Daži ir ļoti vienkārši. Citi ir ļoti sarežģīti. Daži ir ļoti zinātniski. 

Šie cilvēki rakstīja to, ko Dievs vēlējās, lai viņi raksta. Viņi mīlēja Dievu un sekoja Viņa 
mācībām, bet viņi nebija perfekti. Tomēr mēs varam būt pārliecināti, ka Bībele ir patiesa.  
Tā ir precīza; tā nav pilna ar kļūdām. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs bija atbildīgs par visu šo 
operāciju, un Viņš nedara paviršu darbu. Bībele ir Dieva vēsts cilvēkiem. Tā visa ir patiesa un 
tā ir PATIESĪBA. Savā lūgšanā Jāņa 17. Jēzus to ļoti skaidri parāda.                    

Jāņa 17:17 (tulkojums no New Life Bible) 

Dari viņus svētus Sev ar patiesību. Tavs Vārds ir patiesība. 
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C. Kā Bībele ir nodota līdz mums 

1. Kā grāmatas sākumā tika sarakstītas? 
Kad Bībeles grāmatas, tūkstošiem gadu atpakaļ tika rakstītas, tāda papīra, kā šodien, 

nebija. Tādēļ cilvēki, kuri rakstīja Bībeles grāmatas, rakstīja tās uz dzīvnieku ādām, kuras 
bija sašūtas kopā garās sloksnēs un sarullētas. Tie tika saukti par tīstokļiem. 

Tanī laikā viņiem nebija tipogrāfija vai datori, tādēļ visas grāmatas tika rakstītas ar roku. 

Šodien vairs neeksistē Bībeles grāmatu oriģinālās kopijas. Tomēr ir vairāki tūkstoši 
dažādu Bībeles grāmatu kopiju. Dažas no šīm kopijām tika izveidotas 100 gadus pēc Bībeles 
grāmatas oriģināla uzrakstīšanas. 

2. Kā Bībeles grāmatas tika kopētas? 
Visas Bībeles grāmatas tika kopētas ar roku. Vecās Derības laikā, vīriešiem bija pilna 

laika darbs rakstot Bībeles grāmatu kopijas. Bībeles grāmatu kopēšanas (pārrakstīšanas) 
noteikumi bija ļoti strikti. Netika atļautas nekādas kļūdas. Ja cilvēks pieļāva kļūdu, viņam 
vajadzēja izmest ārā šo kopiju un sākt no jauna. Šie stingrie noteikumi pierādījās esam ļoti 
vērtīgi tādēļ, ka tie palīdzēja saglabāt Bībeles precizitāti visu šo gadu laikā. 

Daudzas no šīm ar roku rakstītajām Bībeles grāmatu kopijām pastāv vēl šodien. Dažas no 
šīm kopijām bija uzrakstītas 100-200 gadus pirms Kristus dzimšanas. Šīs Bībeles kopijas bija 
(un vēl joprojām ir) ļoti vērtīgas.    

Pie pirmās latviešu Bībeles šūpuļa stāvējuši trīs vīri - Zviedrijas karalis Kārlis XI (1660-
1697), Vidzemes ģenerālsuperindendents Johans Fišers un Alūksnes mācītājs, prāvests Ernsts 
Gliks (1652-1705). Kārlis XI lielu vērību veltīja baznīcai un skolai, līdz ar to labprāt piešķīra 
līdzekļus (7500 dālderu) latviešu Bībeles tulkošanai un izdošanai. Par šī darba tiešo 
organizētāju kļuva J. Fišers, kurš Rīgā tajā laikā bija nodibinājis tipogrāfiju. E. Gliks 
pārtulkoja Bībeli astoņos gados. Viņam palīdzēja viens pārrakstītājs. E. Gliks Bībeli tulkoja 
no tās oriģinālvalodām – ebreju un grieķu, kuras viņš bija apguvis sešus gadus studējot 
Hamburgā. Bībeles tulkojums tika pabeigts jau 1689. gadā, taču Kārlis XI Bībeles 
izplatīšanas atļauju parakstīja tikai 1694. gadā, kad arī pirmā Bībele latviešu valodā tika 
izdota 1500 eksemplāru lielā tirāžā. Šajā Bībelē ir 2487 lappuses, un tā sver 4 kilogramus. 
1694. gada 30. septembrī 250 Bībeles eksemplāru ar īpašu pavēli tika par velti izdalīti 
baznīcām un skolām. Pēc tam bijuši vairāki Glika tulkojuma revidējumi. 
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3.nodaļa 
Kā es varu zināt, ka Bībele ir precīza 

(patiesa)? 
Bībele tika sarakstīta apmēram divus līdz trīs tūkstošus gadu atpakaļ. Kā mēs varam zināt, 

ka Bībele ir precīza? Kā mēs varam zināt, ka Bībele ir patiesa? Kā mēs varam zināt,  
ka Bībele nav izmainīta? Varbūt tā ir pilna ar kļūdām. Kā lai mēs varam zināt, ka cilvēki nav 
viltojuši Bībeli un izmainījuši to? 

Ir vairākas vietas, kur mēs varam atrast pārliecinošus pierādījumus tam, ka Bībele,  
kas mums ir šodien, ir precīza, pareiza un patiesa. Mēs varam būt pārliecināti, ka tā nav pilna 
ar kļūdām. 

A. Visi pravietojumi ir bijuši patiesi un pareizi 
Vārdam “pravietojums” ir divas sekojošas definīcijas. 

(1) Vēsts no Dieva, ko izteicis kristietis. 

(2) Pareģojums – vēsts no Dieva, kas pasaka to, kas notiks nākotnē. 

Bībele ir pilna ar simtiem pravietojumu. Sākot ar 1. Mozus grāmatas trešo nodaļu līdz pat 
Atklāsmes grāmatas beigām, Dievs mums ir devis daudzas vēstis un pareģojumus.  
Neviens no pravietojumiem nav bijis nepareizs. Daudzi pravietojumi Bībelē runāja par pirmo 
Jēzus atnākšanu. Ik viens no šiem pravietojumiem ir piepildījies tieši tā, kā Dievs ir teicis,  
kā tas būs. Jesajas 53. nodaļa un 22.psalms ir divas Rakstu vietas, kur tiek doti pravietojumi 
par Jēzu. Skatīt arī Mateja 5:17-18, Jeremijas 28:9 un Lūkas 21:24.  

Vēl joprojām ir daudz pravietojumu, kuri nav piepildījušies. Daudzi no tiem runā par otro 
Jēzus atnākšanu. Ja mēs paskatāmies uz to, kā katrs no pagātnes pravietojumiem ir bijis 
patiess, mēs varam uzticēties Dievam, ka Viņš piepildīs arī tos visus pravietojumus,  
kas ir saistīti ar Jēzus otro atnākšanu. 
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B. Bībele saka, ka tā ir Dieva Vārds 
Cilvēki, kuri sarakstīja Bībeli, skaidri pasaka un apgalvo, ka tas ir Dieva Vārds.  

Dievs vadīja viņus un teica viņiem, ko rakstīt. Rakstītāji dod godu Dievam par to,  
ko viņi ir rakstījuši. 

2.Timotejam 3:16 
2.Pētera 1:20-21 

C. Jēzus teica, ka Bībele ir Dieva Vārds 
Vairākas reizes Savā dzīvē Jēzus skaidri apgalvoja, ka Bībele ir patiesa, ka tā ir Dieva 

Vārds. Viņš parādīja Savu stingro ticību Bībelei, ikdienas pielietojot tās mācības visās Savas 
dzīvēs sfērās.  

Jāņa 17:17 
Jāņa 10:35 
Mateja 5:17-18 

 
Ja Bībele nav Dieva Vārds un ja Bībele nav patiesa, tad Jēzus meloja Jāņa 17:17.  

Ja Jēzus meloja, tas nozīmē, ka Viņš grēkoja. Ja Jēzus grēkoja, tad Viņa nāve pie krusta 
nekādā veidā nevar samaksāt sodu par mūsu grēkiem. Lai kā, izlasi šīs Rakstu vietas un 
paskaties, ko tās saka par Jēzus dzīvi. 

Ebrejiem 4:15 
Ebrejiem 5:8-9 
1.Pētera 3:18 

D. Bībelē nav pretrunu 
Kas ir pretruna? 

Tas ir tad, kad divi atšķirīgi apgalvojumi, apstiprinās kā patiesi, bet tomēr tie ir pilnīgi 
pretēji viens otram. Tas nozīmē, ka, ja viens no apgalvojumiem ir patiess, tad otram ir jābūt 
nepareizam (nepatiesam). Piemēram, šie divi apgalvojumi iet pretrunā viens ar otru.  
"Suns ir beigts," un "Suns ir dzīvs". Ja viens ir patiess, tad otram ir jābūt nepatiesam.  
Abi šie apgalvojumi nevar būt patiesi vienlaicīgi. 

Bībele neiet pretrunā ar sevi. Tā nesaka vienā vietā, ka kaut kas ir patiess, un tad citā 
vietā, ka pretējā lieta ir patiesa. Bībele nesaka vienā vietā, ka "Dievs ir miris," un tad citā 
vietā tā nesaka, ka "Dievs ir dzīvs". Dažreiz šķiet, ka Bībelē ir pretrunas. Bieži vien problēma 
ir tādēļ, ka cilvēks citē tikai vienu panta daļu un nesaprot šī panta vai nodaļas pilno vēsti. 

Bībelē ir ārkārtīgi liela vienotība. Visa Bībele sniedz vienu vienotu vēsti.  
Vienīgais veids, kā to panākt, būtu tad, ja Bībelei ir viens autors. Dievs ir tas viens Autors. 
Viņš vadīja visu 66 Bībeles grāmatu sarakstīšanu. Tādēļ Bībelē nav nekādu pretrunu.   
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E. Arheoloģija pierāda, ka Bībele ir precīza 
Arheoloģijas pētījumi nodrošina pierādījumus tam, ka Bībele ir precīza.  

Kas ir arheoloģija? Kāda vārdnīca to definē šādi: "Zinātne vai pētījumi par pagātnes dzīvi un 
vēsturi, atrokot vai atklājot apraktas pilsētas, tempļus, darba rīkus, utt." (The Courtis-Walter 
Illustrated Golden Dictionary for Young Readers, Golden Press)    

1. Arheologi ir pavadījuši daudz gadu atrokot un pētot 
vecās pilsētas, kas pastāvēja tad, kad tika 
sarakstīta Bībele 

Par dažādiem arheoloģiskajiem atradumiem ir sarakstītas simtiem grāmatu. Neviens no 
Bībelē minētajiem faktiem nav pierādīts, kā nepareizs. Neviens no arheologiem nav 
pierādījis, ka Bībele ir nepatiesa attiecībā uz faktiem, ko tā dod par pilsētām, ķēniņiem un 
paradumiem.        

2. Nāves jūras tīstokļi pierāda, ka Bībele ir precīza 
Nāves jūras tīstokļi ir viens no nozīmīgākajiem arheologu atklājumiem 20.gadsimtā. 

Nāves jūras tīstokļi tika atklāti 1947. gadā tagadējā Izraēlas Valsts daļā. Šie tīstokļi ietver 
kopijas (vai daļas) no visām Vecās Derības grāmatām, izņemot vienu. Daudzi no šiem 
tīstokļiem tika sarakstīti 100 līdz 200 gadus pirms Jēzus dzimšanas. Šīs Vecās Derības 
grāmatu kopijas ir 1000 gadus vecākas nekā visas Vecās Derības kopijas, kas bija zināms,  
ka iepriekš eksistēja.  

Kad Nāves jūras tīstokļi tika salīdzināti ar mūsdienu Bībeli, netika atrastas nekādas 
nozīmīgas atšķirības. Nāves jūras tīstokļi ir spēcīgs pierādījums, kas pierāda, ka mūsu Bībele 
šodien ir precīza un uzticama. Šie tīstokļi sniedz mums pārliecinošus pierādījumus tam,  
ka Bībele, kas mums ir šodien, saka to pašu, ko tā teica, kad tā tika sākotnēji sarakstīta. 

F. Medicīniskā prakse Bībelē pierāda, ka tā ir 
precīza 

Medicīniskās instrukcijas, kas ir Bībelē, ir pierādījušās (dažas tikai nesen), ka, ir pilnīgi 
precīzas, saskaņā ar mūsdienu medicīniskajām zināšanām. 

S. I. McMillen, medicīnas doktora, sarakstīja grāmatu None of These Diseases  
(Neviena no šīm slimībām).  Viņš pārrunā daudzus medicīniskos likumus, kas ir Bībelē un 
parāda cik tie ir precīzi, kad salīdzina ar moderno medicīnas praksi. 
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G. Pierādi sev, ka Bībele ir patiesa, pārbaudot tās 
mācības savā dzīvē 

Ja Bībeles mācības ir patiesas, tad, ja tu tās sāc praktizēt savā ikdienas dzīvē, sāks notikt 
izmaiņas. Ja Bībeles mācības nav patiesas, tad nekas nenotiks tavā dzīvē, ja tu tās sāksi 
pielietot. 

Daudzi cilvēki, faktiski, miljoniem cilvēku to ir darījuši. Viņi personīgi ir pārbaudījuši 
Bībeles mācības un pierādījuši paši sev, ka tās ir patiesas – ka tās darbojas. Pat Bībelē mēs 
varam atrast daudzus piemērus, kur cilvēki ir pierādījuši savās dzīvēs to, ka Dieva mācības ir 
patiesas.   

Marka 16:20 (tulkojums no New Life Bible) 

Sekotāji izgāja no turienes un visur sludināja. Tas Kungs strādāja ar viņiem.  
Tas Kungs parādīja ar īpašiem darbiem, kurus viņiem bija spēks izdarīt,  
tā Dieva Vārds bija patiess. 

Tas var kļūt par ļoti aizraujošu veidu, kā pierādīt Bībeles precizitāti, pierādot savā dzīvē, 
ka Bībeles mācības ir patiesas. 

Maleahijas 3:10 
Kolosiešiem 1:5-6 
Jāņa 7:16-17 
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4.nodaļa 
Īss Vecās Derības apskats 

Bībele ir sadalīta divās daļās, kas tiek sauktas par derībām. Derība ir līgums.  
Bībele ir Dieva derība ar mums. 

Vecā Derība tika dota jūdiem. Tā stāsta par laika periodu no pasaules radīšanas līdz 
apmēram 400. gadam pirms Kristus dzimšanas. Tā stāsta par Dieva attiecībām ar cilvēkiem 
pirms Jēzus atnākšanas. Trīs ceturtdaļas no Bībeles ir Vecā Derība. Sākotnēji tā tika 
sarakstīta ebreju valodā. Dažas Vecās Derības daļas tika sarakstītas aramiešu valodā. 

Jaunajā Derībā Dievs mums saka kādēļ mums ir Vecā Derība.   

1.korintiešiem 10:11 (tulkojums no TLB) 

Visas šīs lietas notika ar viņiem (ar cilvēkiem Vecajā Derībā) par piemēru –kā 
mācību stunda mums – lai brīdinātu mūs nedarīt tās pašas lietas; tās tika 
pierakstītas, lai mēs varam lasīt par tām un mācīties no tām pēdējās dienās,  
kad pasaule tuvojas tās beigām. 

Divas citas Rakstu vietas skaidri vēsta, ka Dievs ļoti augstu vērtē to, kas ir teikts Vecajā 
Derībā.  

2.Timotejam 3:16-17 (tulkojums no NIV) 

Visi Raksti ir Dieva izelpoti un derīgi mācīšanai, izsakot rājienu, labojot un 
trenējot taisnībā, (17) lai Dieva cilvēks ir pilnīgi apgādāts katram labam darbam.  
 

Ebrejiem 4:12 (tulkojums no TLB)    

Jo it viss, ko Dievs mums saka, ir pilns ar dzīvo spēku: tas ir asāks par asāko 
dunci, griežot ātri un dziļi mūsu visdziļākajās domās un vēlmēs un visās to daļās, 
atklājot mums to, kas mēs patiešām esam. 

Nākošajā lapaspusē ir saraksts ar Vecās Derības grāmatām un sadalījumiem. 
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Pieci sadalījumi Vecajā Derībā 
 
Mozus grāmatas Poētiskās grāmatas Mazie pravieši 
 
1.Mozus (Genesis) Ījaba Hozejas 
2.Mozus (Exodus) Psalmi Joēla 
3.Mozus (Leviticus) Salamana pamācības  Amosa 
4.Mozus (Numbers) Salamans mācītājs Obadjas 
5.Mozus (Deuteronomy) Augstā dziesma Jonas 
  Mihas 
  Nahuma 
Vēstures grāmatas Lielie pravieši Habakuka 
  Cefanjas 
Jozuas Jesaja Hagaja 
Soģu Jeremija Caharijas 
Rutes Raudu dziesmas Maleahija 
1.Samuēla Ecehiēla 
2.Samuēla Daniēla 
1.Ķēniņu 
2.Ķēniņu 
1.Laiku 
2.Laiku 
Ezras 
Nehemijas 
Esteres 
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5.nodaļa 
Īss Jaunās Derības apskats 

Divdesmit septiņas Jaunās Derības grāmatas runā par Jēzus dzīvi un par to, kas notika pēc 
tam, kad Viņš atgriezās debesīs. Daudzas no grāmatām stāsta par Jēzus mācekļu un Pāvila 
kalpošanu. 

Šeit ir Jaunās Derības grāmatas un sadalījums. 

 
 

Pieci sadalījumi Jaunajā Derībā 
 
 
Evaņģēliji 
 
Mateja 
Marka 
Lūkas 
Jāņa 
 
 
Draudzes vēsture 
 
Apustuļu darbi 
 

Pāvila vēstules 
 
Romiešiem 
1.Korintiešiem 
2.Korintiešiem 
Galatiešiem 
Efeziešiem 
Filipiešiem 
Kolosiešiem 
1.Tesaloniķiešiem 
2.Tesaloniķiešiem 
1.Timotejam 
2.Timotejam 
Titam 
Filemonam 
 

Vispārējās vēstules 
 
Ebrejiem 
Jēkaba 
1.Pētera 
2.Pētera 
1.Jāņa 
2.Jāņa 
3.Jāņa 
Jūdas 
 
 
Pravietojumu 
grāmata 
 
Jāņa atklāsmes grāmata 
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