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Sākot no 2. aprīļa Latvijas Bībeles biedrības birojs
un grāmatu
līdzekļiem
skolām dāvinājām 220 Bībeles un
realizācijas daļa atradīsies jaunās telpās Tomsona215
ielā 2-16,grāmatas
1. stāvā.
"Tematiskā bērnu Bībele".
Ieeja no Nītaures ielas. Satiksme ar 3. trolejbusu
līdz pieturai
Divu
gadu laikā ar ziedotāju palīdzību esam
"Aristīda Briāna iela" vai ar 5. trolejbusu līdz pieturai
varējuši skolām uzdāvināt 320 Bībeles
"K. Valdemāra iela", kā arī ar jebkuru citu sabiedrisko transun 500 citas grāmatas par Bībeli.
portu, kura maršruts iet pa Kr. Valdemāra ielu.
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Gaidīsim
jūs mūsu
jaunajā birojā
no 2. aprīļa!
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Jau otro gadu dāvinām Bībeles skolu bibliotēkām.
Bībeles biedrība
jaunās
telpās
Pagājušā
gada rudenī
par ziedotāju saziedotajiem

Liels paldies!

Grāmata NR. 1

Matemātikas skolotāja, kas māca atvērt Bībeli
Indra Upīte-Dambīte ir Siguldas
Valsts ģimnāzijas matemātikas
skolotāja. Viņa strādā par skolotāju visu mūžu – 37 gadus, un
tas ir viņas aicinājums. Taču viņai
ir vēl viens aicinājums – runāt ar
saviem skolēniem par Dievu, par
Bībeli, par ticību. Indra saka: "Tas
ir mans, kas ir jānes citiem. Jā,
es skaitos luterāne, bet neesmu
tipiska baznīcā sēdētāja. Man patīk
dzīvas attiecības ar Dievu – es tās
praktizēju, es par viņām stāstu, es
par tām liecinu, es varu evaņģelizēt. Mana vieta ir cilvēkos."

Šajā izdevumā

Mēs varam būt klāt saviem bērniem
un saviem skolēniem tikai zināmos brīžos.
BīBeLe aLFa KURsU
Daudzus gadus atpakaļ 12. klasē bija meitene,
daLīBnieKiem
2. lpp.
kura pēc vienas stundas man atzinās, ka ir
stāvoklī. Es viņai tikai mācīju matemātiku,
Kas iR deiTeRoKanonisKās
nebiju audzinātāja. Domāju, ko lai tagad saku
gRāmaTas?
2. lpp.
meitenei? Un es teicu – lūgsim Dievu! Viņa
Kā VaRējU dZīVoT
piekrita, un mēs lūdzām. Skola jau neakceptē
BeZ TicīBas?
3. lpp.
meitenes, kuras ir stāvoklī, un es jutos pat pagodināta, ka viņa man uzticējusies. Vienīgā,
dāVinājUms BēRnU
kas to zināja, bija skolas māsiņa. Līdz ar to
sLimnīcai
4. lpp.
Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja
esmu sapratusi, ka šeit – skolā varu viņiem
Indra Upīte-Dambīte ar grāmatu Nr.1
būt blakus, kaut ko pateikt, viņi var atskriet
pie manis. Bet visu mūžu tā nebūs! Un kas
 Britu un
ārzemju Bībeles
ir lielākais palīgs? Mācies atvērt Bībeli! Proka. Bet, ja Dievs mani uzrunā – stāsti tagad,
biedrības
tams, svarīgi ir – kā to atvērt.
matemātika pagaidīs, tu esi profesionāle,
un
pārstāvniecība
Indra vēlas,
laigads
arī tajos
brīžos,gads,
kadjoviņa
tu panāc,
viņi tevī ieklausās?
tu visu tāpat iemācīsi, tad es ļaujos šādiem
2013.
ir jubilejas
divsimts gadusKā
atpakaļ
1813.kagadā
20. gs.
nespēj saviem
skolēniem
viņi tika
zinātu,
Protams,
nevar vienkārši
brīžiem. Dažreiz pat it kā atkailinos savās
vispirms
Jelgavābūt
unklāt,
tad Rīgā
dibinātas Latvijas
teritorijā
pirmās iedot, ja pats
starpkaru
pie kā meklēt
palīdzību.
Lai Toreiz
viņi zina,
ka var
to negrib.filiāles.
Es gaidu īsto brīdi.
emocijās un stāstu ļoti personiskus stāstus,
- Rīgā,
periodā
Bībeles
biedrības.
tās bija
Krievijassaņēmējs
Bībeles biedrības
vērsties pie Tāpat
Dievakā
ikvienā
dzīvesBībeles
situācijā,
Piemēram,
31. oktobrī
man tie dzīvē sakrājušies daudz. Un tasBlaumaņa
aizķer ielā.
mūsdienās,
biedrību kustība
bija globāla
un ir Krišjāņa Barona
kaut vai kontroldarba laikā. Un skolotāja jau
dzimšanas diena, kad ikviens siguldietis tiek
tās sirsniņas. Tas ir liels gandarījums. Nu lūk,
spējīga just laikmeta "pulsu". Britu un ārzemju Bībeles biedrības
20 gadus dāvina skolēniem Bībeli – tiem, kas
aicināts no rīta pie Krišjāņa Barona piemiun tad ir ļoti viegli iedot Bībeli un teikt, kurš
un tās atbalstītāju ieinteresētība Bībeles izplatē pasaulē, baltvācu
Fotogrāfija no
to vēlas un ieklausās. Un vēl – Indra kopā ar
nekļa noskaitīt kādu tautas dziesmu. Un
vēlas izlasīt par Jonu, lūdzu! Un es dāvinu
un
Kembridžas
aristokrātu starptautiskie sakari, vietējās garīdzniecības rūpes par
Universitātes
saviem skolēniem regulāri ziedo Bībeles bied- pēkšņi šajā dienā matemātikas stundā sirdī
stāstu, cik tā ir liela vērtība. Un viņi ņem!
Bet
Valdis Tēraudkalns to, lai Bībele būtu pieejama viņu draudžu locekļiem, izglītības un
bibliotēkas pārziņā
rībai un Bībeļu dāvināšanai citiem. Saruna ar
jutu, ka man jārunā ar viņiem par aicinājuar varu neuzbāžos. Godīgi viņiem pasaku,
ka
LBB ģenerālsekretārs
esošās
lasītprasmes
pieaugums
– šiem un citiemmu
apstākļiem
savijoties,
skolotāju Indru
par Bībeli
skolā, skolēniem
dzīvē. Sāku
stāstītarī
par Jonu. Viņi man
es to vispār nedrīkstu darīt.
Bībeles biedrības
Līdz ar to
pamabibliotēkas
un dzīvi. Latvijā nobrieda ideja izveidot Bībeles biedrības.
teica: "Skolotāj,
mēs
neko nezinām par Jonu.
toti var teikt, ka Latvijas Bībeles biedrībaStāstiet!
ir viena no
vecākajām
Neviens ar mums par tādām lietām
Vai šajos gados esi piedzīvojusi, ka tevis
nevalstiskajām
mūsu zemē,
kura, laiUn
arī tā
pēcmums
ilgākapagāja visa
uzņēmumu
Cartographers"
un Norvēģijas Bībeles biedrību
Tu jau 20
gadus dāviniorganizācijām
bērniem Bībeles.
nerunā."
stunda. "Oxford sētā
sēkliņa ir izdīgusi?
pārrāvuma
(padomju
okupācija)
un
ar
citu
nosaukumu,
turpina
sagatavotas
krāsainas
vēsturiski-ģeogrāfiskas
kartes,kura
kas papildinās
Kāpēc tu to dari?
Protams, man programmā jāmāca matemātiEs nezinu, kurā sirsniņā,
sēkla iekritīs.
darboties.
nākamos Bībeles izdevumus.
Sagatavošanā
ir
arī
no
norvēģu
valodas
Bet ir bijuši tādi brīži, jā. Piemēram, vienreiz
baznīcā kādās
kristībās
piebērnu
manisBībeles
pienāca
Jubilejas gadā Latvijas Bībeles biedrība iegājusi ar labi padarīta
tulkots informatīvs pielikums
Bībelei,
kā arī divi
viena,
jaupie
pieauguša
skolnieka
mamma,
un
darba sajūtu – ir izdots jaunais Bībeles tulkojums. Apsveicami, ka
izdevumi. Atkal atsākts
darbs
naudas un
cilvēku resursu
trūkuma
ka dēls
licis man
pateikt, ka bijis
Taizē
par to izrādīja tik lielu interesi plašāka sabiedrība, ne tikai aktīvi
dēļ uz laiku "iesaldētā"teica,
projekta
– Bībeles
ar komentāriem
(tulkoti
Manno
bijaiecerēm,
skolēnskas
– baigais
palaidnis,
kristieši. Bībele jau nav tikai lasāmgrāmata Baznīcai, bet teksts, kas
no vācu valodas). Tāskopienā.
ir tikai dažas
iezīmē ceļu,
kuru
matemātika
ne nevienam
sevišķi patīk,
mājas darbus
atvērts katram, ne tikai slēgtam "ekspertu" lokam.
esam aicināti iet visi kopā.
Galu galā
projektam
Bībeles– kā
mamma
var nākt
uzgaidīs
skolu, var
biedrībā nebūs jēgas,pilda,
ja kopātāarpilda,
mums
nebūs lasītāji,
kuri
Kas tālāk? Uzkāpjot kalnā, ir kārdinājums apsēsties un palikt pēc
nenākt.
Bet reiz
es viņiem
izdalīju
kabatas
mūsu izdotās grāmatas,
ziedotāji,
pateicoties
kuriem
mūsu
izdevumi
iespējas ilgāk, atpūšoties no kāpiena. Tomēr ar jaunā Bībeles tulkoformāta Jaunās Derības. Pagāja pāris gadu,
nonāks arī to cilvēku rokās, kuri nevar atļauties tās iegādāties,
juma iznākšanu nekas nav beidzies. Vispirms jau tāpēc, ka Bībeles
viņš vairs pie manis nemācījās. Satikāmies
aizlūdzēji, kuri lūgs Dievu par mūsu darbu.
tulkojums nekad nav pabeigts, jo, kā jebkurš cilvēku veikums, tas
koridorā, un viņš man saka: "Skolotāj, tā ir
vienmēr ir uzlabojams. Mūsu biroja plauktā jau ir iekārtota mapīte
šeit – kabatiņā!" No viņa nebiju to gaidījusi.
ar uzrakstu "Bībeles revīzija" un tajā pamazām krājas ieteikumi
Valdis Tēraudkalns
labojumiem
tekstā.
Paldies
visiem,
kuri
sūta
tos!
Sadarbībā
ar
britu
LBB
ģenerālsekretārs
Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.c klases jaunieši Ziemassvētku laikā – atvērti Patiesajai Gudrībai.
Turpinājums
2. lpp.

200 gadu zīmē

Es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu – to es jums došu!
"ZāLe noKaLsT, Un Viņas Ziedi noBiRsT, BeT (Ecehiēla
dieVa VāRds
grāmatapaLieK
36:26) mūžīgi." (1pēT 1:24)

Grāmata NR. 1
Turpinājums no 1. lpp.

Tagad viņš ir liels priekšnieks Rīgā – policijā, vada vienu nodaļu. Man ir
bijis arī skolēns, kuru es pēc gadiem esmu satikusi kristīgā nometnē, kur
viņš bija direktors, es – viņa padotā. Es arī vienmēr klausos, kurus pārus
uzsauc baznīcā, kuri ir mani skolēni. O! Viņi ir atraduši ceļu! Vai piemēram, kad man zvana un jautā, – skolotāj, es gribu laulāties, pasakiet
mācītāja telefonu! Protams, visu var atrast internetā, bet viņi zina, ka
jāpiezvana man. Man patīk, ka viņi var vērsties pie manis, jo es nevienu
jautājumu neuzskatīšu par naivu. Tas ir tā vērts.
Vai tu piekrīti, ka šodien skolās bērniem vajadzīgas ne tikai konkrētās zināšanas, ko dod skola, bet kaut kas vairāk?
Tā ir. Viņiem ļoti to vajag – cilvēcisko un reizēm arī praktisko palīdzību. Esmu arī pestījusi skolēnus naktī ārā no policijas. Atskan zvans
– skolotāj, mēs esam policijā. Ko jūs tur darāt? Un viņš man atbild: "Es
atcerējos, ka jūs teicāt, ka jālūdz Dievs, un es sapratu, ka jāzvana jums.
Lūdzu, uzrakstiet mums raksturojumu!" Lieli, forši džeki! Viņi zina,
ka ir glābiņš – nožēlojam un dzīvojam tālāk. Dzīvē nekas nav tik slikts,
ko Dievs nevarētu piedot. Skolēniem tas ir jāzina, un to es cenšos ar
savu rīcību rādīt. Neviens bērns nav slikts tāpēc, ka viņš nezina matemātiku. Neviens bērns nav slikts, ja viņš saņem sliktas atzīmes.

Ticēt, ka ikvie
Pagājušajā vasarā dāvinājām grāmatas
bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, kas piedalās dažādās vasaras nometnēs. Pavisam uzdāvinājām 470 dažādas
bērnu grāmatas un grāmatu "Pie rāmiem
ūdeņiem" bērnu vecākiem. Paldies akcijas
"Palīdzi dzīvot!" ziedotājiem! Tās aizceļoja uz nometnēm, ko katru gadu organizē draudze "Pilsēta", Latvijas baptistu draudžu savienības sieviešu kalpošana
(nometne "Cerību planēta") un biedrības
"Velki" organizētajām vasaras nometnēm.
Iepazināmies ar brīnišķīgiem cilvēkiem,
kuri nesavtīgi kalpo mūsu līdzcilvēkiem
- mācītāju Uģi Pallo no draudzes "Pilsēta", "Cerības planētas" komandu un biedrības "Velki" dibinātāju Liānu Velku.

Apustulis Pāvils saka: "Zināšanas rada augstprātību, bet mīlestība – tā veido cilvēku." (1Kor 8:1). Vai to var teikt arī par mūsdienu
skolu?
Tas ir par skolu. Visgrūtāk ir runāt par Kristu izlases klasēs – mums
ir matemātikas klases, kur skolēniem ir augsti rezultāti. Šajās klasēs ir
visgrūtāk runāt. Jo tā ir tā augstprātība – mēs esam tie gudrākie, mēs
paši to esam sasnieguši, mēs visu paši varam izdomāt. Tajās klasēs, kur
bērni atnāk bez šādas izlases, skolēni ir atvērtāki.
Kā ienest Bībeles vēsti skolās? Ja būtu iespēja pasapņot, kā tu to
darītu?
Es gribētu īsās rīta lūgšanas. Kad man bija kristīgais pulciņš, mums
dažus gadus tās bija. Mēs sapulcējāmies 10 minūtes ātrāk, lai lūgtu, ja
kādam kāda vajadzība. Bērniem bija interese.
Tāpat kādreiz mums skolā bija kulturoloģija, tā laikam šo priekšmetu sauca. Skolotājs lika izlasīt Bībeli, kas, protams, ir nereāli. Bet viņš
uzdeva arī konkrētus jautājumus, un skolēniem bija jāmeklē atbildes.
Šāds priekšmets būtu ļoti vajadzīgs, jo jebkurš izglītots, inteliģents
cilvēks ir tiesīgs zināt Bībeles saturu. Lai tādi neitrāli cilvēki, kā, piemēram, šis kulturoloģijas skolotājs izstāsta nesagrozītus faktus – pašu
pamatu, parāda likumsakarības. Jo vienalga, kur mēs aizbraucam – uz
Londonu vai Parīzi, un ieejam kādā galerijā – kristīgie sižeti ir no viena
gala līdz otram. Kulturāla cilvēka dzīves stilam būtu cienīgi, ja viņš tos
zinātu. Es būtu tikai "par", ja būtu šāds priekšmets.
Kāds ir Tavs pašas ceļš pie Bībeles un ko tā Tev nozīmē?
1991. gada 1. februārī manas audzināmās klases meitenes uzdāvināja man Jauno Derību un Psalmus. Pagāja laiks, kamēr sāku to lasīt.
Radās vēlēšanās izlasīt visu Bībeli. Nu jau droši tā ir kļuvusi manā dzīvē
par grāmatu Nr. 1.
Lasot Bībeli, tur atrodu tautu vēsturi, arī savas saknes, jo visi esam
caur Ādamu nākuši. Tikai lasot Bībeli, apjautu, kāds ir manas dzīves
uzdevums, kā virzīties ticībā, kā nebaiļoties, kā caur Jēzu Kristu man
ir dota piedošana un cerība nākotnei. Mācos, Bībeli lasot, saņemt mierinājumu, nevis paļauties uz cilvēkiem vien. Pāvila vēstules filipiešiem
pants: "Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās
jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū (Flp 4:7) ir mans pants pirms
nakts miera. Ir dzīvē piedzīvots, ka Dieva Vārds uzrunā tieši un nepārprotami, bet es daru, kā savā prātā esmu izplānojusi. Un paiet vairāki
gadi un tomēr jāatzīst: notiek tā, kā rakstīts Bībelē. Ceru, ka joprojām
sagaidīšu brīnišķas atklāsmes pavadot laiku kopā ar Bībeli.
2

Bet pāri visam lai ir mīlestība, kas visu sasien kopā pilnībā.

(Kol 3:14)

Liāna un Ivars Velki grāmatas par autiskā spektra pedagoģiju
"Rīkojies! Izvērtē! Maini!" atvēršanas svētkos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. "Velku" biedrība jau 30 gadus Latvijā rūpējas, lai
"invaliditāte" netiktu uztverta kā nelaime, slimība vai defekts, ar
ko jātiek galā katram pašam, bet gan – kā iespēja visas sabiedrības attieksmes maiņai un apkārtējās vides izmaiņām, līdz ar to
veicinot atvērtas pilsoniskas sabiedrības veidošanās procesu.

Mūs

ļoti aizkustināja vēstule, ko saņēmām no
Liānas Velkas – tā stāsta par cilvēkiem, kuri nekad nenonāks uz žurnālu pirmajiem vākiem vai
ziņu pirmajās rindās, bet, kuri ir tepat mums līdzās. Ļoti priecājamies, ka grāmatas nonākušas pie viņiem. Jautājām Liānai, kāda
ir motivācija rūpēties par sabiedrības “nomalē” dzīvojošajiem?
Liāna Velka: “Esmu pateicīga providencei, ka man ir dota iespēja būt kopā ar skolotājiem, kas mani mācījuši saprast, ka cilvēka
vērtība ir viņa eksistencē, nevis paveiktajā, un ikviens ir jāpieņem
tāds, kāds viņš ir. Tūmass Šedīns, grāmatas "Kad kokiem nokrīt
lapas, no mūsu virtuves loga var redzēt tālāk", autors, ir teicis:
"Ir daudz situāciju, kurās mēs satiekamies un konstatējam, ka es
gandrīz neko nevaru darīt, lai palīdzētu otram. Tu nes nastu un bēdas, kas tev jānes pašam, un es kā līdzcilvēks tā priekšā jūtu milzīgu
bezspēcību. Nevaru pateikt neko tādu, kas visu varētu vērst uz labu.
Nevaru neko izdarīt, lai viss kļūtu labāk. Bet es diezgan ātri atklāju,
ka pacēlumu var dot tikšanās ar citiem cilvēkiem, kas stāstīja savus
dzīves stāstus. Neviens no stāstiem nelīdzinājās otram, un tomēr
visiem bija viens kopsaucējs: izdzīvot tomēr ir iespējams arī situācijā,
kad ģimenē ienāk bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Un ir iespējams tajā visā atrast savu daļu prieka. No paša pirmā
mirkļa esmu ticējis, ka šiem cilvēkiem ir vismaz tikpat svarīgs pienesums mūsu dzīvē un sabiedrībā, kā jebkuram citam, kā jebkuram
Nobela prēmijas laureātam, ka viņu vēstījums ir tikpat svarīgs."
Šīs rindas atbilst Velku biedrības darbības motivācijai."

nam ir sakāms, kas svarīgs

Ričards ar draudzes "Pilsēta" dāvināto grāmatu.

Pateicība ziedotājiem
Velku biedrības vārdā izsaku sirsnīgu
pateicību visiem Latvijas Bībeles biedrības
darba atbalstītājiem par ziedotajām grāmatām! Tās ir iepriecinājušas gan bērnus, gan
pieaugušos dažādos notikumos un dažādās
Latvijas vietās!
Kopš 2000. gada Velku biedrība jūlija
mēnesī rīko ģimeņu vasaras nometnes. Desmit dienu nometnes notiek Amatas novada
Spāres pamatskolā, kas nesen bija speciālā internātpamatskola. Katrā nometnē piedalās 10
bērni un 10 pieaugušie. Dalībnieki ir bērni ar
funkcionāliem, tai skaitā autisma spektra un
garīga rakstura traucējumiem. Viņu pavadoņi
ir ikdienā tuvākās personas – mamma vai
tētis, bet ir situācijas, kad atbildību par bērna
audzināšanu nācies uzņemties vecvecākiem
vai aizbildņiem.
Spāres pamatskolā prot strādāt ar skolēniem, kuru attīstības traucējumu smagums
un dažādība no personāla puses prasa īpašas
zināšanas, empātiju un pacietību, tāpēc bērnu
pieskatīšana ir uzticēta šīs skolas pedagogiem.
Bērnu pavadoņiem nometnes laikā tiek
piedāvāta vispusīga pašizaugsmes program-

ma. Tās neatņemama sastāvdaļa ir tikšanās ar
teologu. Par nometņu "savējiem" uzdrošinos
saukt Rīgas Lutera draudzes mācītājus Linardu Rozentālu un Induli Paiču. Arī viņiem
sirsnīgs paldies par nesavtīgu atbalstu! Pagājušajā vasarā negaidīts pārsteigums un jauks
papildinājums dalībnieku sarunām ar Induli
Paiču bija jūsu biedrības ziedotās grāmatas.
Cits Velku biedrības darbības virziens
ir atbalsts trūcīgām ģimenēm ar bērniem.
Fotogrāfijas ir izteiksmīgākā liecība saņēmēju
priekam un pārsteigumam par negaidīto
dāvanu. Daudzu ģimeņu rocība ir tik ierobežota, ka grāmatu iegāde atlikta tālu ārpus
izdzīvošanai nepieciešamo lietu saraksta.
Fotogrāfijā redzamie trīs brālīši (attēlā
apakšā pa kreisi) pacietīgi mums pozē, stāvot
uz izdrupušajām kāpnēm un nekurnot par
decembra lietu. Iekšā istabā ir tik tumšs, ka
nekāda bildēšanās tur nesanāks. Puikas dzīvo
tālu no tuvākās apdzīvotās vietas, tikai dažus
kilometrus no Latvijas robežas ar Krieviju.
Viņu mamma nav atlabusi pēc insulta, bet
tētis jau gadiem viens rūpējas par ģimeni.
Bērnu Bībeles lasīšana šajās mājās papildinās

ģimenes Ziemasvētku sajūtu.
Tikko lasītprasmi apguvusī vecākā māsiņa
fotogrāfijā (attēlā apakšā pa labi) sola palasīt
priekšā jaunākajiem brāļiem un māsai, kas
Bērnu Bībeli nevilcinoties sākusi pārlapot
abos virzienos. Dažus mēnešus vecajam
brālītim dāvanu saņēmēju saceltā kņada vēl
netraucē turpināt gulēt, bet četru bērnu tētim
tūlīt pēc mūsu apciemojuma jāskrien atpakaļ
uz darbu. Apsarga darbs mazpilsētas veikalā
tiek uzskatīts par lielu veiksmi.
Pie ģimenes, kas redzama augšējā attēlā, ar
automašīnu piebraukt nevar. Mamma ar trim
no pieciem bērniem mūs sagaida ceļmalā. Šīs
sievietes dzīve ir apliecinājums tam, cik dažkārt šķietami netaisnīgi daudz pārbaudījumu
tiek uzlikts vienam cilvēkam.
Katras šo bērnu mātes sapnis ir beidzot
nonākt "pie rāmajiem ūdeņiem"! Ikvienai
jaunajai sievietei un ģimenei ir vajadzīga īpaša
Dieva žēlastība un palīdzība. Paldies Jums par
atbalstu Velku biedrības mērķim izglītot un
atbalstīt ģimenes, kam šobrīd neklājas viegli,
un kam dažādu apstākļu dēļ nākas meklēt
atbildes uz sarežģītiem dzīves jautājumiem.
Dieva svētību Jūsu darbā vēlot!
Liāna Velka,
Velku biedrības dibinātāja

Jūsu atdzimšana nav no iznīcīgas sēklas, bet no
neiznīcīgas, caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu.

(1Pēt 1:23)
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BĪBELE

Jaunais tulkojums, pusmīkstie
vāki, indeksi, 19 x
13 cm.

Cena 20 EUR

KRISTĪBU BĪBELE BĒRNIEM

Nelielajā grāmatiņā pārstāstīti 67 Bībeles stāsti.
Tajā ir pateicības lūgšanas, vakara lūgšanas un
svētību lūgšanas, kā arī
iespēja ierakstīt bērna
vārdu, radiniekus, kristību dienas datumu un
Cena 5,50 EUR
bērna attīstības galvenos
notikumus.

PSALMI.
KRĀSOJAMĀ
GRĀMATA.

Priecājies par
pasauli, ko radījis
Dievs, un izkrāso
13 psalmu
melnbaltos
zīmējumus!

BLOCIŅŠ

Neliels blociņš
nelielām piezīmēm par Bībeli
vai dzīvi.
Māksliniece
Ilze Makstniece.
Cena 1,50 EUR

JĒKABA
PROTOEVAŅĢĒLIJS
Ārpuskanonisks teksts
par Jēzus mātes Marijas
dzīvi. Viens no populārākajiem apokrifiskajiem
evaņģēlijiem. Sarakstīts
2. gs. beigās.

Cena 4 EUR
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Cena 30 EUR

No norvēģu valodas
tulkota grāmata par
svarīgāko Bībeles
manuskriptu atradumiem pēdējos
gadsimtos.
"Tā tik ir grāmata!
Labā valodā, saisCena 8 EUR
toša un ļoti aizraujoša
– vissīstākais zinātniskais trilleris visiem, kurus fascinē
Bībele, teoloģija un noslēpumiem
apvītie manuskripti."
Toms Ēgelans, norvēģu
rakstnieks.

TA
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S
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Jaunais tulkojums, mīkstie vāki,
rāvējslēdzis, tumši un
gaiši zilā krāsā, 20 x
14,5 cm.

IĀNA IELA

ARISTIDA BR

IEL

A
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LIELĀ PUZLE. PA SENĀKO
MANUSKRIPTU PĒDĀM.
HANSS JUHANS
SĀGRUSTENS

VE

BĪBELE AR
DEITEROKANONISKAJĀM
GRĀMATĀM

NĪ

KR
I

Grāmatu jaunumi 2019/2020

Ieeja no
Nītaures ielas

Ienāc Bībeles biedrības grāmatu veikalā
Rīgā, Tomsona ielā 2-16.
Ieeja no Nītaures ielas.
Darba laiks: 9.00-16.00
(darba dienās).
Visi laipni gaidīti!

e-pasts:sales@bibelesbiedriba.lv

2019. gads skaitļos

n Latvijas Bībeles biedrība 2019.
gadā izplatījusi 12 376 grāmatas.
No tām 4346 Bībeles latviešu un
krievu valodā.
n Pārdotas 9688 grāmatas.
n Bez maksas izplatītas 2688 Bībeles un citas grāmatas.
n Piecas labdarības akcijas un Bībeles biedrības vispārējās vajadzības
finansiāli atbalstījuši 1917 ziedotāji – individuālas personas, draudzes, firmas un organizācijas, kopā
saziedojot 33 945,82 EUR
n LBB darbu atbalstījušas 81
draudze, tai skaitā 49 luterāņu,
16 septītās dienas adventistu,
8 baptistu, 1 Romas katoļu, 1
Vasarsvētku draudze, 1 metodistu draudze, 1 Jēzus evaņģēliskā
draudze, 1 reformātu draudze, 2
evaņģēlisko kristiešu draudzes un
1 ārpus Latvijas luterāņu draudze.

BĪBELE AR LIELIEM BURTIEM 2020
2020. gada otrajā pusē iznāks
Bībele ar īpaši lieliem burtiem,
kas piemērota gados vecākiem
un vājredzīgiem cilvēkiem,
kā arī ikvienam lasītājam.
1965. g. revidētais teksts.
Izmērs 170 x 240 cm.
Šobrīd top Bībeles makets.
Arī tu vari piedalīties tā tapšanā
un atbalstīt to ar ziedojumu.
Daļu tirāžas dāvināsim cilvēkiem
sociālās aprūpes centros.
Liels paldies!

Ikviens ziedotājs
varēs iegādāties
šo Bībeli ar 20 % atlaidi.
Bankas rekvizīti:
Latvijas Pasts BO VAS, LPNSLV21
Saņēmējs: Latvijas Bībeles biedrība
Saņēmēja konts:
LV13LPNS0001000000351
Saņēmēja reģ. nr.: 90000155579
Ar norādi: Bībele lieliem burtiem
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