
Bībeles lasīšana

Bībeles lasīšana ir svarīga garīga disciplīna. Jaunajā Derībā lasām, 
ka Pestītājs Jēzus Kristus atradās tuksnesī un gavēja 40 dienas. 
Sātans Viņu kārdināja ar vārdiem: “Ja tu esi Dieva Dēls, tad liec, lai 
šie akmeņi top par maizi!” Ienaidnieka viltībai Jēzus pretstatīja 
dievišķo gudrību, sacīdams: “Stāv rakstīts!” un citēja Svētos 
Rakstus. Jēzus atbildēja, citējot vārdus no Vecās Derības: “Cilvēks 
nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra Vārds, kas iziet no Dieva 
mutes”. Maize pabaro cilvēka ķermeni. Dieva Vārds pabaro cilvēki 
dvēseli un garu. Mums jāuzņem sevī Dieva Vārds, kas ir neiznīkstoša 
barība, kas stiprina mūsu ticību, dod izpratni par Dieva gribu un 
sagatavo mūs Dieva apsolījumu saņemšanai.


Daži ieteikumi:

1. Dažas domas pirms Bībeles lasīšanas. Viena plaši izplatīta 

kļūda ir tā, ka cilvēki vērtē Bībeli no šodienas perspektīvas un 
izdara kategoriskus spiedumus. Lasot Bībeli, mums ir svarīgi 
atcerēties, vairākas lietas. Bībele ir grāmata, ko veido 66 
grāmatas (neskaitot VD apokrifus), 39 Vecajā Derībā un 27 
Jaunajā Derībā. Dalījums nodaļās un pantos nāk no relatīvi vēla 
laika. Tas palīdz mums labāk studēt Bībeli, tajā pat laikā 
apgrūtinot saskatīt katru grāmatu tās veselumā. Mūsu priekšā ir 
sens reliģisks teksts, kas ir tapis citā laikā un citā kultūrā. No 
grāmatas autora un viņa auditorijas mūs šķir liela laika distance. 
Mēs lasām Bībeles tulkojumu, VD orģinālvaloda ir senebreju  un 
aramiešu, JD sengrieķu sarunvalodā koinē. Šīs lietas ir svarīgi 
zināt, jo to nezināšana vai ignorēšana var novest pie aplamas 
izpratnes un Bībeles satura deformācijas. Lai gan Bībeli pēc 
Dieva pamudinājuma ir sarakstījuši daudzi autori, tā ir 
apbrīnojami vienota savā vēstījumā. Bībeles centrālais saturs ir 
Dieva un cilvēka attiecības. 


2. Lasīt Bībeli un darīt to regulāri, vismaz reizi dienā. Ir dažādas 
metodes Bībeles lasīšanā. Katrai metodei ir savi plusi un mīnusi. 
Problēma var rasties, ja viena no metodēm kļūst par vienīgo.


- “Konsultāciju” metode. Cilvēku lieto Bībeli kā enciklopēdiju, 
piemēram, ko tā saka par tādu un tādu jautājumu. Tiek ņemts 
kāds izteikums un parasti izrauts no konteksta.


- "Vitamīnu" metode. Cilvēks dienā izlasa dažus Bībeles pantus 
garīgam stiprinājumam. Tas ir labāk nekā nekas, taču tas ir 
nepietiekami, lai notiktu garīga izaugsme.  


- Lasīšanas pēc kārtas. Tā ir visvienkāršākā un visvairāk 
izplatītā metode. Tā ir laba metode. Īpaši noderīga tā ir ticības 
ceļa kad gribās izlasīt visu Bībeli no vāka līdz vākam. Te var būt 
noderīgi Bībeles lasīšanas plāns, kas palīdz izlasīt Bībele viena 
gada laikā vai garākā periodā.  


- Tematiskā lasīšana. Šajā gadījumā tiek ņemts interesējošs 
temats un apskatītas visas tās vietas Bībelē, kur par to ir 
runāts.


- Lasīšana ar komentāriem. Ir labi kādreiz ieskatīties grāmatās, 
ko sarakstījuši Bībeles pazinēji. Ar vienu atrunu. To būtu labi 
darīt, kad esmu pietiekami pūlējies izprast tekstu saviem 
spēkiem. Kad esam nonākuši pie kādiem secinājumiem, tad 
varam salīdzināt iegūtos rezultātus.


3. Ar ko sāklt? Pieredze rāda, ka cilvēkiem, kas tikai sāk lasīt 
Bībeli, uzreiz nevajadzētu sākt ar Veco Derību. Šajā gadījumā 
mēs iesakām, sākt ar Jauno Derību izlases veidā: izlasīt vienu 
Evanģēliju, p.: Mateja, Lūkas vai Jāņa, tad Apustuļu darbus, 
vēstuli Romiešiem un Atklāsmes grāmatu.


4. Iesākt ar lūgšanu. Lūgt, lai Dieva Svētais Gars mūs vada un 
apgaismo, lai mēs varētu pareizi izprast Dieva Vārdu. Ap. Pēteris 
savā vēstulē (1. Pēt. 1,21-22) raksta: “Vispirms jums jāsaprot, ka 
neviens Rakstu pravietojums nav patvaļīgi skaidrojams, jo ne jau 
pēc cilvēka gribas pravietojumi tika pasludināti, bet tos runāja 
Svētā Gara vadīti Dieva cilvēki”.




5. Bībeles studēšana. Studiju mērķis ir pietuvoties tai situācijai, 
kurā atradās grāmatas autors un viņa auditorija. Lai to izdarītu, 
cik vien iespējams mums ir jāiepazīstas ar tā laika vēsturisko un 
kulturālo situāciju, jāanalizē teksta valoda un sintakse, jāpievērš 
uzmanība tekstā paustajām idejām, uzskatiem un teoloģijai. 
Bībelē aprakstītie notikumi jāsaredz plašākā kontekstā. Dievs ir 
uzrunājis cilvēkus un tautas noteiktā vēsturiskā situācijā.  


6. Bībeles interpretācija. Interpretācija ir pats pēdējais solis. Šajā 
jautājumā bieži “grēkojam”, jo visizplatītākā pieeja ir: “Ko teksts 
saka man šajā brīdī”. Negribu noliegt šādas pieejas svarīgumu, 
tai ir sava vieta un nozīme, bet tā ir problemātiska, ja ir vienīgā 
pieeja. Lai pareizi izprastu Dieva Vārdu, mums ir svarīgs 
konteksts, izteikuma, nodaļas, grāmatas un visas Bībeles 
konteksts.


7. Lasīt ar atvērtu un pazemīgu sirdi. Ir lietas, kuras Dievs atklāj 
tikai tiem, kam ir pareiza attieksme. Šajā sakarā interesants ir 
Jēzus lūgšanas fragments no Mateja Evanģēlija (11, 25-26): Tajā 
pašā laikā Jēzus sacīja: “Es slavēju tevi, Tēvs, debesu un zemes 
Kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem 
un tās atklājis bērniņiem! Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava 
labvēlība!”


8. Meklē draudzē cilvēkus, ar kuriem kopā vari lasīt Bībeli. 
Sadraudzība ir iespēja, dalīties savos novērojumos un garīgi 
augt kopā.


9. Apņemšanās iegūtās atziņas pielietot dzīvē.

10. Ja rodas jautājumi, tad droši varat sazināties ar draudzes 

mācītājiem.

 

 


 “Tātad ticība rodas no pasludinātās vēsts,  
bet vēsts – no Kristus vārdiem” (Rm 10:17)

Digitālie resursi:


Bibele.lv Bībele online versijā. 1965. gada revidētais tulkojums 
bible.is Bībele audio formātā. Arī latviski

Olivetree.com Bībeles un citu resursu lietotne, kur iespējams 
iegādāties abus patlaban lietojamos latviskos Bībeles tuklojumus, 
kā arī Bībeles un citus resursus dažādās valodās.


http://bible.is
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