40 SOĻU BĪBELE
Lai gan Bībeli veido daudz atsevišķas grāmatas, tomēr ir iespējams izsekot vienotam
stāstam, kas ved cauri visām Bībeles grāmatām no tās sākuma līdz beigām.
Šis ir stāsts par Dieva mīlestību pret Viņa radīto pasauli. Lai gan vīrieši un sievietes laiku
pa laikam novēršas no Dieva, Bībele stāsta par to, kā Dievs mēģina cilvēkus atgriezt pie
sevis un dziedināt pārrautās attiecības. Kristiešiem šis stāsts kulmināciju sasniedz Jēzus
dzīvē, nāvē un augšāmcelšanās notikumā. Jēzus mums piedāvā iespēju ticībā atkal rast
izlīdzinājumu ar Dievu.
Seko šim stāstam no Radīšanas līdz Atklāsmes grāmatai, lasot zemāk norādītos fragmentus!
Bet, ja tev ir pavisam maz laika, lasi fragmentus: 1, 2, 7, 15, 20, 24, 27, 30 un 33!

VECĀ DERĪBA
1. Dievs rada pasauli, un tā bija laba: 1. Mozus 1. nod.- 2. nod.
Iesākumā Dievs radīja zemi, visas dzīvās radības un cilvēku.
2. Tomēr pēc tam viss kļuva slikti. 1. Mozus 3. nod.
Ādams un Ieva neklausīja Dievu un tāpēc nevarēja vairāk palikt Ēdenes dārzā.
3. Tad Dievs nolemj sākt vēlreiz visu no sākuma: 1. Mozus 6:5-22 un 8:1-9:17
Dievs nolēma sūtīt pār zemi ūdensplūdus un sākt visu no sākuma. Tomēr Dievs izglāba Nou
un Noa ģimeni un deva viņiem varavīksni par zīmi, ka Viņš vairs nekad neappludinās
pasauli.
4. Dievs izvēlas kādu ģimeni – Ābrahāma ģimeni – lai tā kļūtu par Viņa tautu. 1.
Mozus 12:1-8
Dievs aicina Ābrahāmu atstāt savu zemi un sekot Viņam, un Dievs apsola Ābrahāmam savu
svētību.
5. Dievs apsola, ka Ābrahāma ģimene kļūs par lielu tautu: 1. Mozus 17:15-18:15
Dievs apsola, ka gados vecajiem Ābrahāmam un Sārai piedzims dēls.
6. Bet tad Ābrahāma ģimene kļūst par vergiem Ēģiptē: 2. Mozus grāmata
Ābrahāma mazdēls Jēkabs dodas uz Ēģipti ar saviem divpadsmit dēliem (no kuriem viens
bija Jāzeps), bet, laikam ejot, viņa pēcteči kļūst par Faraona vergiem.
7. Dievs aicina Mozu atbrīvot Viņa tautu no Ēģiptes verdzības: 2. Mozus 3:1-4:13
Dievs parādās Mozum degošā krūmā un aicina Mozu atbrīvot Viņa ļaudis.
8. Un Mozus izved viņus no Ēģiptes zemes: 2. Mozus 14. nod. - 15. nod.
Mozus izved ļaudis no verdzības Ēģiptē. Pēc Sarkanās jūras šķērsošanas, viņi maldās
tuksnesī.

9. Tuksnesī Dievs dod Mozum desmit baušļus: 4. Mozus 5:1-22
Dievs Sinaja kalnā dod Mozum desmit baušļus.
10. Pēc 40 gadiem jauns vadonis aizveda Dieva tautu uz Apsolīto zemi: Jozua 3:1-4:7
Jozua kopā ar Dieva tautu ieiet Apsolītajā zemē, un divpadsmit ciltis apmetas tur.
11. Apsolītajā zemē viņi sastop daudz ienaidnieku: Soģu grām. 6. nod. - 7. nod.
Dievs deva daudz dažādu vadoņu, kuri stājās pretī Viņa tautas ienaidniekiem. Viens no
viņiem bija Gideons, kurš vadīja karaspēku pret midiāniešiem.
12. Un tad ļaudis lūdza dot viņiem ķēniņu, lai viņš vadītu tos kaujā. 1. Samuēla 8:110:1
Par spīti pravieša Samuēla šaubām, Dievs lūdz viņu par ķēniņu svaidīt Saulu.
13. Tad Dievs par ķēniņu izvēlas Dāvidu. 1. Samuēla 16
Tā kā Sauls nespēja dzīvot saskaņā ar aicinājumu būt par ķēniņu, Dievs Saula vietā par
ķēniņu izvēlas Dāvidu.
14. Dāvids padara Jeruzālemi par galvaspilsētu. 2. Samuēla 5:6-6:12
Dāvids uz Jeruzālemi atnes derības šķirstu un apvieno visas divpadsmit ciltis.
15. Dieva tauta turpina novērsties no Dieva. Hozeja 10:12-11:4
Lai gan Dievs par viņiem rūpējas, Dieva ļaudis atkal un atkal novēršas no Viņa.
16. Tāpēc Dievs kļuva arvien dusmīgāks uz viņiem. Miha 6:1-15
Dievs juta, ka Viņam neatliek nekas cits, kā sodīt savus ļaudis par viņu negodīgumu un
ļaunumu.
17. Kad viņi joprojām neklausījās Viņā, Dievs sūtīja tos trimdā. 2. Ķēniņa 24. nod. - 25.
nod.
Ļaudis tika sodīti un izsūtīti Bābeles trimdā – tālu no tās zemes, ko Dievs viņiem bija devis.
18. Bet pēc soda radās cerība. Jesaja 40. nod.
Dievs atgriež savus ļaudis un sniedz viņiem mierinājumu.
19. Pakāpeniski viņi atgriezās no trimdas un devās atpakaļ uz mājām. Ezra 1. nod.
Persijas ķēniņš Kīrs izdeva rīkojumu, kas ļāva Dieva ļaudīm atgriezties viņu mājās Jūdā.
20. Tomēr viņi joprojām cer, ka nāks Dievs un izglābs viņus. Maleahija 3. nod.
Maleahija apsolīja, ka nāks Dieva vēstnesis, lai sagatavotu ceļu Dievam, kurš būs kopā ar
saviem ļaudīm. Ļaudis ilgojās pēc Mesijas, - kāda, kurš līdzīgi Dāvidam nestu viņiem cerību
un mieru.

JAUNĀ DERĪBA
21. Beigās Dievs sūta savu dēlu, kurš piedzima kā bērns. Mateja ev. 1:18-25
Marija dzemdēja bērnu, kurš bija ieņemts no Svētā Gara, lai piepildītu ļaužu ilgas, ko viņi
bija jutuši jau ļoti sen.
22. Jēzus piedzimšanu pasludina eņģeļi, un Viņu apraudzīt ierodas gani. Lūkas ev. 2:120
Eņģeļi pasludināja, ka Jēzus ir ilgi gaidītais Mesija, kuru Dievs sūta atpestīt Viņa ļaudis.
23. Tad Jēzus bērnu apciemo trīs gudrie no austrumiem. Mateja ev. 2:1-18
Tajā laikā valdīja ķēniņš Hērods, kurš bija ļoti uztraucies, kad uzzināja, ka ir piedzimis jauns
jūdu ķēniņš, un Hērods mēģināja nogalināt Jēzus bērniņu.
24. Kad Jēzus bija pieaudzis, nāk Jānis Kristītājs, kurš sludina, kas patiesībā ir Jēzus.
Marka ev. 1:1-11
Jānis Kristītājs sludināja, ka Jēzus ir Mesija – tas, kuru Dieva ļaudis bija gaidījuši jau sen.
25. Jēzus sāka aicināt cilvēkus sekot Viņam. Marka ev. 1:14-18 un 2:14-17
Jēzus sapulcināja divpadsmit mācekļus, kuri mācījās no Jēzus visu, ko Viņš teica un darīja.
26. Jēzus dziedina cilvēkus. Marka ev. 5. nod.
Cilvēku pūļi ielenca Jēzu, jo Viņš tos dziedināja no dažādām kaitēm.
27. Jēzus māca cilvēkus par Dieva Valstību un to, ko nozīmē sekot Viņam. Mateja ev. 5
Šī Jaunās Derības vieta tiek saukta arī par Kalna sprediķi.
28. Jēzus stāsta dažādus stāstus, lai palīdzētu cilvēkiem saprast, kā dzīvot. Lūkas ev.
10:25-37
Jēzus stāstīja daudz dažādu līdzību – dažāda stila un garuma stāstus, kas tēlaini atklāj un
māca kādu patiesību.
29. Taču Jēzus bija sadusmojis tā laika jūdu vadītājus, un viņi nolēma nodot Jēzu
nāvē. Marka ev. 15:1-37
Jēzus tika piesists krustā starp diviem laupītājiem.
30. Tomēr pēc trīs dienām Jēzus augšāmceļas no mirušajiem. Jāņa ev. 20
Jēzus atgriezās dzīvē un parādījās daudziem saviem sekotājiem.
31. Un Jēzus sūta savus mācekļus - iet un pastāstīt par Viņu visiem cilvēkiem. Mateja
ev. 28:16-20
Pēc augšāmcelšanās Jēzus saviem mācekļiem teica, ka viņiem labā vēsts par Viņa
augšāmcelšanos jāpavēsta visai pasaulei.
32. Jēzus dodas atpakaļ uz debesīm. Ap.d. 1:1-8

Pirms Jēzus atstāja savus mācekļus, Viņš apsolīja, ka mācekļi saņems Svēto Garu, kas dos
viņiem spēku izplatīt labo vēsti par Jēzu, kā Viņš mācekļiem to bija lūdzis.
33. Tad Svētais Gars nāca un deva viņiem to, kas nepieciešams, lai darītu, ko Jēzus
viņiem bija lūdzis. Ap.d. 2. nod.
Dievs sūtīja Svēto Garu pirmajiem kristiešiem un deva viņiem pārliecību un autoritāti
pavēstīt stāstu par Jēzu.
34. Daudzi cilvēki sadzird pirmo kristiešu vēstījumu un seko Jēzum. Viens no viņiem ir
jūds, vārdā Sauls. Ap.d. 9. nod.
Sauls bija dedzīgs jūds, kurš vajāja Jēzus sekotājus. Pēc atgriešanās viņu sāka saukt par
Pāvilu.
35. Pāvils ir pārliecināts, ka ne tikai jūdi, bet visi cilvēki varētu sekot sekot
Jēzum. Ap.d. 15
Agrīnie Jēzus sekotāji bija jūdi, bet Pāvils pārliecināja viņus, ka ne-jūdi arī var sekot Jēzum.
36. Un Pāvils sāk izplatīt labo vēsti gan tālumā, gan plašumā. Ap.d. 16. nod.
Pāvils ceļoja turp un atpakaļ no Jeruzālemes uz Grieķiju, un arī uz Romu.
37. Viņš stāsta par Jēzu – kas Viņš bija un ko Viņš darīja. Fil. 2. nod.
Pāvils rakstīja daudz vēstuļu, kurās stāstīja par Jēzu – kas Viņš bija, ko Viņš darīja un kādas
izmaiņas tas ir radījis.
38. Pāvils izskaidro kādas izmaiņas ticība Jēzum rada cilvēku dzīvē. Ef. 3:14-4:6
Pāvils arī stāstīja, kāpēc tiem, kuri seko Jēzum, būtu jārīkojas atšķirīgi no pārējiem.
39. Un Pāvils stāsta, kā mainījusies pasaule pēc Jēzus nāves un augšāmcelšanās
notikuma. 2Kor. 5:11-21
Pāvils ticēja, ka Jēzus augšāmcelšanās cilvēku ir radījusi kā jaunu radījumu tā, ka pasaule
beidzot varētu tikt samierināta ar Dievu.
40. Pati pēdējā Jaunās Derības grāmata - Atklāsmes grāmata raugās nākotnē uz to
laiku, kad pasaule beidzot būs tāda, kādu Dievs vienmēr to vēlējies. Atkl. 21:1-7
Atklāsmes grāmatā Jānis stāsta par savu vīziju, ko viņš redzējis. Tā būs pasaule, kas ir mierā
ar Dievu, un kurā vairs nebūs ne nāves, ne asaru, ne sāpju, ne bēdu.

BĪBELE – TAVS IEDVESMAS AVOTS!

