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Bībeles biedrība jaunās telpās

n Darba laiks: 9.00 – 16.00.
n Bībeles biedrības telefona numuri nemainīsies:
67412141, 67470585.
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Sākot no 2. aprīļa Latvijas Bībeles biedrības birojs un grāmatu
realizācijas daļa atradīsies jaunās telpās Tomsona ielā 2-16, 1. stāvā.
Ieeja no Nītaures ielas. Satiksme ar 3. trolejbusu līdz pieturai
"Aristīda Briāna iela" vai ar 5. trolejbusu līdz pieturai
"K. Valdemāra iela", kā arī ar jebkuru citu sabiedrisko transportu, kura maršruts iet pa Kr. Valdemāra ielu.
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Dieva Vārds – slimnīcām
Gaidīsim
jūs mūsu
jaunajā birojā
no 2. aprīļa!
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Mums šķita pašsaprotami, ka pirms gada akcijas "Iesēj cerību! 2021" laikā noteikti jāatbalsta
slimnīcu kapelāni, mediķi un pacienti. Esam
bezgala pateicīgi mūsu 399 ziedotājiem, kuri
dažos mēnešos saziedoja 7386 EUR, un šajā
slimnīcām tik grūtajā laikā varējām dāvināt
tām grāmatas, sniedzot kaut nelielu morālu
atbalstu. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcas kapelānu dienests un P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Garīgās aprūpes
un sociālā darba dienests saņēma 526 Bībeles,
Jaunās Derības, grāmatas ar Bībeles citātiem
"Pie rāmiem ūdeņiem" un "Pateicības priekā",
kā arī Psalmu krāsojamās grāmatas.

Šajā izdevumā
BīBeLe aLFa KURsU

laikā bija emocionāli
"Covid uzliesmojuma
daLīBnieKiem
2. lpp.
grūti. Līdz izsīkumam.
.
dodam
m,
dāvinā
Kā Gars vada, tā mēs
Kas iR
deiTeRoKanonisKās
Vārdu – pacientiem
Mēs sējam DievagRāmaTas?
2. lpp.
un mediķiem. Un cilvēki ir pateicīgi!
ziedo.
kuri
visiem,
a
pateicīb
īga
Bezgal
Kā VaRējU dZīVoT
Bībeles biedrība mums ir ļoti vajadzīga!"

BeZ TicīBas?
3. lpp.
dāVinājUms BēRnU
sLimnīcai
4. lpp.

Inese Lūse, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcas Kapelānu dienesta vadītāja

200"Tas
gaduneatgriezīsies
zīmē
pie Manis tukšā"

 Valdis
Tēraudkalns
(no kreisās),
Latvijas Bībeles
biedrības
ģenerālsekretārs un Dana
Kalniņa-Zaķe,
P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas
Garīgās aprūpes
Valdis Tēraudkalns
dienesta
kapelāLBB ģenerālsekretārs
ne ar grāmatu
dāvinājumu P.
Stradiņa slimnīcas Garīgās
aprūpes dienestam.

Bībeles biedrība uzsāk
 Britu un
ārzemju Bībeles
jaunu akciju
biedrības
pārstāvniecība
20. gs.
starpkaru
periodā Rīgā,
Blaumaņa ielā.

GADA BĪBELES
CILVĒKS
2022/2023

2013. gads ir jubilejas gads, jo divsimts gadus atpakaļ 1813. gadā
(Jes 55:11)
vispirms Jelgavā un tad Rīgā tika dibinātas Latvijas teritorijā pirmās
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Kristīne
Vanaga: Paldies Bībeles
Bībeles
tās bija
filiāles.
dēmijas laika pieredzi, izjūtām
un ziedotājiem par visiem
Tāpat kā mūsdienās, Bībeles biedrību kustība bijabiedrībai
globāla un
un garīgās dimensijas klātbūtni
dāvinājumiem! Tas ir ļoti būtiski un
spējīga just laikmeta "pulsu". Britu un ārzemju Bībeles biedrības
slimnīcās ar Rīgas Austrumu
nozīmīgi kapelāna darbā. Slimnīcā esot,
un tās atbalstītāju ieinteresētība Bībeles izplatē pasaulē, baltvācu
Fotogrāfija no
klīniskās universitātes slimnīcas
aktualizējas garīgie jautājumi, dzīves
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to,
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un
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Garīgās aprūpes un sociālā darba
darba
pienākumiem
– daloties
un pilnveido tulkots
cilvēku.informatīvs pielikums
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Uzkāpjot
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Psalmu
mūsutieši
izdotās
grāmatas, ziedotāji,
pateicoties
izdevumi
iespējas
atpūšoties
no kāpiena.
Tomēr ar jaunā
Bībeles
skaņdarbs, grāmata, izrāde vai kāds cits
klātbūtnei slimnīcās ir nozīme?
grāmatā. Svētie Raksti un cita garīgā
nonāks arī to cilvēku rokās, kuri nevar atļauties tās iegādāties,
juma iznākšanu nekas nav beidzies. Vispirms jau tāpēc, ka Bībeles
mākslas darbs.
Inese Lūse: Noteikti JĀ. Nozīme ir
literatūra ir palīginstrumenti pacientu
aizlūdzēji, kuri lūgs Dievu par mūsu darbu.
tulkojums nekad nav pabeigts, jo, kā jebkurš cilvēku veikums, tas
Akcijas nolikums un pieteikuma veidlapa
ļoti liela. Dieva Vārds nes cerību. Un cieatveseļošanās procesā, kā arī dod atbildes
vienmēr ir uzlabojams. Mūsu biroja plauktā jau ir iekārtota mapīte
tiks publiskota mūsu mājas lapā gada otrajā
šanu laikā cerība tieši brīžiem ir izšķiroša, uz dzīves jēgas meklējumiem.
arlaiuzrakstu
revīzija"
un tajā
pamazām
Valdis Tēraudkalns
pusē – www.bibelesbiedriba.lv
pacients"Bībeles
turpinātu
saņemt
spēkus
un krājas ieteikumi
labojumiem
tekstā.
Paldies
visiem,
kuri
sūta
tos!
Sadarbībā
ar
britu
LBB
Sekojiet informācijai!ģenerālsekretārs
nepadotos.
Turpinājums 2. lpp.

"Viņš dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes."

"ZāLe noKaLsT, Un Viņas Ziedi noBiRsT, BeT dieVa VāRds paLieK mūžīgi." (1pēT 1:24)
Ps 147:3

"Tas
neatgriezīsies
pie Manis
tukšā" (Jes 55:11)
Turpinājums no 1. lpp.
Gita Ozola, Kristīne Dzelzīte: Slimnīcā
cilvēku garīgajai aprūpei ir nozīmīga vieta.
Cilvēkiem tiek nodrošināta ne vien medicīniskā aprūpe, bet arī garīgs un emocionāls
atbalsts. Šo atbalstu sniedz slimnīcas kapelāni
pēc pacientu, radinieku, ārstu, medicīnas
māsu pieprasījuma. Kapelāni nodrošina cilvēkam pastorālu sarunu, garīdznieka apmeklējuma, lūgšanu, eļļas svaidīšanas, garīga satura
literatūras un citu resursu pieejamību.
Kas mainījās jūsu darbā pandēmijas
apstākļos – jūsu ikdienā, jūsu emocijās un
pārdomās?
Inese Lūse: Ikdiena kļuva ļoti saspringta,
ar garām darba stundām. Pacientu izolētība un saskarsmes trūkums un nespēja caur
skābekļa masku komunicēt ar tuviniekiem
radīja apstākļus, kad kapelāni iesaistījās un
veidoja saskarsmes tiltus. Daudziem bija liela
cerība uzzināt, kā jūtas slimnīcā radinieks,
un pacientam, – vai mājās viss ir kārtībā. Nodevu bučas, sveicienus. Biju arī kā mīlestības
balodis. Pārdomas raisa, – cik būtisku vietu
cilvēka dzīvē ieņem attiecības un saskarsme.
Labs, stiprinošs vārds var sniegt milzīgu
cerību un spēku nepadoties.
 Kristīne Vanaga,
RAKUS stacionāra
"Latvijas Infektoloģijas centrs"
kapelāne

2

Kristīne Vanaga: Pandēmijas laiks vaigadījumiem – lielu prieku un milzīgām
rumam cilvēku saistījās ar trauksmi, neziņu,
ciešanām. Varētu pat uzrakstīt grāmatu ar
bailēm par nākotni, un vienlaicīgi daudziem
stāstiem, ja tam pietiktu laika.
tā bija iespēja būt mājās un vairāk brīva
Kristīne Vanaga: Jā, apmeklēju Covid
laika. Arī es piedzīvoju dažādas emocijas,
pacientus palātās. Redzu, ka kontakts ar
taču darba apjoms man nesamazinājās, tieši
pacientiem veidojas nedaudz savādāks, jo
otrādi – pieauga. Turklāt vienmēr bija jābūt
viņi neredz manus vaibstus, redz tikai acis un
gatavai, ka man jāmierina citi un jābūt pašai
tās pašas aiz plastmasas aizsargiem. Cenšos
mierīgai. Tas deva impulsu izveidot vēl cievairāk žestikulēt, lai manas emocijas būtu
šāku kontaktu ar Dievu, vairāk rūpēties par
saprotamākas. Vairāk sazvanāmies telefoniski
savām pamatvajadzībām. Daudz arī meditēju, ar tiem, kuri ir pietiekami spēcīgi, lai runātu
apcerēju Bībeles atziņas par lēnprātību un
pa telefonu.
mīlestību. Šķiet, ka esmu kļuvusi lēnprātīgāRita Otomere: Aizvietojot kolēģus, esmu
ka. Varbūt vēl ne pietiekami lēnprātīga, taču
apmeklējusi pacientus Covid nodaļās. Ļoti
esmu ceļā uz to.
stipras pacientu klepus lēkmes, pacientu
Rita Otomere: Pandēsūdzības par elpas trūkumu,
mijas apstākļos stacionārā
skābekļa baloni un skābekļa
"Gaiļezers" pārdalījām darbus.
maskas ir neatņemamas sastāvBūtu nepieciešaKolēģes apmeklēja Covid
daļas Covid palātās.
mas grāmatas par
nodaļas, es – pārējās stacionāra
Gita Ozola, Kristīne Dzeltēmām, piemēram, zīte: Covid nodaļās pacientus
nodaļas. Slimnīcā pieauga
– cerība, prieks,
spriedze. Ļoti bieži parādījās
apmeklēt ir daudz sarežģītāk.
Covid uzliesmojumi parastajās mīlestība, atbalsts
Komunikācija ar cilvēkiem ir
nodaļās. Palielinājās darba apierobežota speciālā tērpa
bailēs, stiprinājums stipri
joms ar medicīnisko personālu
un pacienta elpošanu nodrošisāpēs, mierinājums nošo iekārtu dēļ. Tas pats attieun ar pacientu tuviniekiem.
sērās, Dieva uztica- cas arī uz reanimācijas nodaļu.
Tuvinieki nevarēja apmeklēt
savus mīļos un tuvos cilvēŠajos apmeklējumos Bībeli
mība u.c.
kus, tāpēc kapelāni bieži bija
vai grāmatas nodaļās parasti
kā tilts komunikācijai starp
ienesam tikai tad, ja pacients
pacientiem un viņa tuviniekiem.
to ir īpaši lūdzis. Tomēr no nodaļas grāmatas
Gita Ozola, Kristīne Dzelzīte: Pirms
netiek iznestas, jo pieprasa īpašu dezinfekciju,
pandēmijas cilvēkus apmeklējām brīvi, bez
pēc kuras literatūra vairs nebūtu lietojama.
ierobežojumiem. Varējām doties nodaļās un
Tādēļ Covid nodaļās esošos pacientus garīgi
palātās brīvi uzrunājot cilvēkus, noskaidrojot
aprūpējām ar klātbūtni, dažkārt arī lasot
viņu garīgās vajadzības. Sākoties pandēmijai,
priekšā tekstus, kuri iepriekš izdrukāti un
kurus no Covid nodaļas vairs neiznesam.
arī mūsu darbu skāruši ievērojami ierobežoĪpašos gadījumos pie pacientiem pieaicinām
jumi. Pie pacientiem šobrīd dodamies ārstu,
medicīniskā personāla, radinieku vai paša
garīdznieku.
pacienta uzaicināti. Šajos apmeklējumos
bieži noder arī Bībeles biedrības dāvinātās
Kur nonākušas dāvinātās grāmatas? Un
grāmatas. Tās neienesam tikai Covid un
vai tās noder jūsu darbā?
reanimācijas nodaļās. Kapelānu darbs šajos
Inese Lūse: Dieva Vārdu esam dāvinājuši
gados licis meklēt jaunas, radošas pieejas un
pacientiem, mediķiem – personiskos svētkos
jaunus veidus, kā komunicēt ar pacientiem un un arī labdariem, kuri īpaši centušies izrādīt
viņu tuviniekiem, kā būt līdzās ierobežojumu žēlsirdību. Kristību brīži slimnīcā ir ļoti īpaši,
laikā. Tomēr katrs gadījums, katrs pacients
un tieši šajās situācijās dāvinām Dieva Vārdu.
un katrs cilvēkstāsts joprojām ir unikāls un
Kristīne Vanaga: Sajutu nepieciešamību
īpašs, un prasa vislielāko iejūtību no garīgā
dāvināt slimnīcas darbiniekiem dažādas
aprūpētāja puses.
kristīgas grāmatas. Viņi bija ārkārtīgi
pateicīgi. Kādi darbinieki pēc tam rādīja
Vai nācās apmeklēt pacientus
izkrāsotās krāsojamās grāmatiņas. Vaiarī Covid palātās? Kāda bijusi šī
rums Delta varianta pacientu nebija
pieredze?
spējīgi ne lasīt, ne krāsot grāmatas.
Inese Lūse: Jā, šai laikā Kāds Covid pacients, kurš vēlējās
kļuvu par Covid kapelāni. Bībeli un arī to saņēma, vēlāk teica,
Tā ir mana ikdiena
ka viņš centies lasīt, bet nav varējis
joprojām. Pieuztvert izlasītā jēgu dēļ skābekļa trūredze milzīga
kuma un slimības smaguma. Tad viņš
ar dažādiem
apkampis Bībeli un gulējis ar Bībeli
piedzīvotiem rokās, tādējādi emocionāli komunicējot
ar Dievu un pateicoties, ka Dievs devis
savu Vārdu cilvēkiem.
Rita Otomere: Grāmatas tiek dāvinātas medicīniskajam personālam jubilejās,
pacientiem un to tuviniekiem, kā arī bērniem.

"Tas Kungs sasēja Savas tautas vātis un dziedēja
viņas brūces." Jes 30:26

Aizlūgsim
par Ukrainu!
“Nebaidies, es esmu tavs
palīgs!”
(Jes 41:13)

 Inese Lūse
(no kreisās),
RAKUS Kapelānu dienesta
vadītāja Inese
Lūse un Rita
Otomere,
RAKUS stacionāra “Gaiļezers” kapelāne

Kādas pacientes bērēs man pienāca
klāt pacientes krustmeita un vaicāja,
vai es esot slimnīcas kapelāne. Viņas
krustmāte pirms nāves esot ļoti
priecājusies par manis dāvināto zaļo
grāmatiņu, kurā bijis Dieva Vārds
par mieru. Tā esot bijusi ļoti skaista
un saturīga. ("Pie rāmiem ūdeņiem",
Latvijas Bībeles biedrība – red. piez.)
Gita Ozola, Kristīne Dzelzīte:
Daļa Bībeles biedrības dāvināto grāmatu jau
atradušas savus saimniekus, bet daļa vēl atrodas
Stradiņu slimnīcas kapelas bibliotēkā. Kapelāna
darbā tās ir ļoti noderīgas. Grāmatas ļoti palīdz
un noder mūsu darbā. Īpašs prieks par pacientiem, kuri ārstējoties slimnīcā, savu garīgo
meklējumu ceļā šeit saņem savu pirmo Bībeli,
un varam to sākt mācīties kopā.
Kāda veida grāmatas vai materiāli
varētu noderēt jūsu darbā un ko
šajā ziņā varētu palīdzēt Bībeles
biedrība? Varbūt tas varētu
būt Psalmu izdevums, lūgšanu
grāmatas vai kas cits?
Inese Lūse: Psalmu izdevums varētu būt noderīgs
– Psalmu lasīšanas iespaidā
nesen kāda paciente izteica
vēlēšanos kristīties, ar
cerību saņemt dziedināšanas dāvanu
no Dieva. Tas mani
ļoti saviļņoja.
Kristīne
Vanaga: Šobrīd
pietrūkst garīgā
literatūra krie Kristīne
Dzelzīte,
P. Stradiņa klīniskās universitātes
slimnīcas Garīgās
aprūpes dienesta
kapelāne

viski, kādas Bībeles vēl esmu pietaupījusi, jo Bībeles dodu tikai tad, ja cilvēks izsaka vēlēšanos
tās saņemt. Pirms garīgās literatūras došanas
to iepriekš saskaņoju. Nestaigāju pa palātām
ar literatūru rokās, jo tādos gadījumos cilvēki
mēdz kaut ko paņemt pieklājības pēc. Pēc tam
esmu sakārusies ar to, ka viņi atstāj nelasītu
garīgu literatūru palātās vai izmet. Pēc iespējas
cenšos novērst šādus gadījumus. Būtu nepieciešamas grāmatas par tēmām, piemēram, – cerība,
prieks, mīlestība, atbalsts bailēs, stiprinājums
sāpēs, mierinājums sērās, Dieva uzticamība u.c.
Rita Otomere: Psalmi, lūgšanu grāmatiņas,
katrs evaņģēlijs atsevišķā grāmatiņā.
Gita Ozola, Kristīne Dzelzīte: Slimnīcā
šobrīd visnoderīgākie būtu maza izmēra izdales
materiāli, bet ar lielāku burtu izmēru. Slimnīcās
cilvēkiem nereti grūti lasīt sīkā drukā rakstīto,
un uz galdiņiem pie gultas mēdz nebūt vietas
lielajām grāmatām Tās arī ir grūti ilgstoši turēt
rokās, guļus pozīcijās. Tie varētu būt evaņģēliji, kuri izdoti mazākos – kabatas formātos,
lūgšanu grāmatas, psalmu grāmatas. Vēl ļoti
noderīgas slimnīcā būtu audio formātā ierunātās grāmatas, kuras iespējams klausīties, guļot
gultās, ar austiņām vai klusinātā režīmā.
Ko jūs varētu teikt mūsu pastāvīgajiem
ziedotājiem, kuri ziedo slimnīcu vajadzībām?
Inese Lūse: No sirds vislielāko PATEICĪBU! Jūsu labā sirds nes lielu cerību tiem kas
cieš. Lai Dieva žēlastība katru pavada!
Kristīne Vanaga: Garīgā literatūra un Dieva
vārds stiprina cilvēkus. To nevēlas visi cilvēki,
daļa baidās no garīgas literatūras, tomēr regulāri
ir cilvēki, kam tas nepieciešams.
Rita Otomere: Šie ziedojumi ir jēgpilni. Ja
arī Bībeles pantu izmantošanai dzīves grūtos
gadījumos vienmēr nebūs tādi panākumi, kā
cilvēks to vēlētos redzēt, bez savas svētības tas
nepaliks. Dieva Vārds nekad neatgriežas pie
mums atpakaļ tukšs.
Gita Ozola, Kristīne Dzelzīte: Sirsnīgs
paldies ziedotājiem par atbalstu un ieinteresētību slimnieku garīgās aprūpes darbā! Katra
lūgšana un katrs materiālais dāvinājums mums
ir nozīmīgs un vērtīgs, un agrākā vai vēlākā
laika periodā atrod savu īsto saimnieku.

▪ Visi Ukrainas Bībeles biedrības darbinieki ir drošībā, tāpat arī biroji un Bībeļu
noliktavas. (Ukrainā ir četras Bībeles
biedrības filiāles – Kijevā, Ļvovā, Hersonā
un Harkovā – red. piez.) Daudzi cilvēki
no valsts austrumiem, dienvidiem un
ziemeļiem dodas uz Rietumukrainu, tāpēc
turienes vietējās draudzes palīdz viņiem ar
mājvietām, pārtiku un drēbēm. Rietumukrainas filiāle Ļvovā aktīvi izplata Svētos
Rakstus. Grāmatu krājumi gan ātri izsīkst.
▪ Anatolijs Raičņets, Bībeles biedrības
ģenerālsekretāra vietnieks, palicis Kijevas
birojā un saņēmis īpašu atļauju no armijas
brīvi pārvietoties pa pilsētu komandantstundas laikā. Ar nelielu kapelānu un
draudžu brīvprātīgo komandu viņš palīdz
tiem, kuriem vajadzīga pārtika, zāles un
Bībeles, kā arī piegādā vajadzīgās lietas karavīriem. Ir arī audioiekārtas ar ierunātiem
Bībeles tekstiem.
▪ Aug ukraiņu bēgļu skaits kaimiņvalstīs. Bijušas sarunas ar Bībeles biedrībām
šajās valstīs par Rakstu izplati. Rietumukrainas filiāles darbinieki Ļvovā kopā
ar mācītājiem strādā valsts pierobežā, lai
nosūtītu Bībeles pāri robežai. Tas nav vienkārši, jo tur ir lielas cilvēku masas. Tāpēc
tiek domāts par alternatīvām, piemēram,
digitālo Bībeles tekstu izplati.
▪ Ukrainas Bībeles biedrība par savu
ekumenisko stāju ir ļoti cienīta visu Ukrainas baznīcu vidū. Tādēļ tieši Ukrainas Bībeles biedrības telpās pāris stundas pirms
kara sākuma, 23. februāra naktī, ņemot
vērā kritisko situāciju pie valsts robežām,
steidzami pulcējās Visukrainas Baznīcu un
reliģisko organizāciju padomes pārstāvji.
Tika pieņemts aicinājums Krievijas
Federācijas prezidentam: "Mēs autoritatīvi un vienbalsīgi apliecinām, ka Ukrainas
tauta nemeklē karu, un tā apturēšanu,
pirms nav par vēlu, uzskatām par ticīgo
kopīgu pienākumu. Visvarenā bauslis "tev
nebūs nokaut" nosaka cilvēka dzīvības
absolūto vērtību un Dieva bargo sodu
slepkavam. Agresīvs karš ir liels noziegums
pret Visuvareno", uzsvērts kopīgajā aicinājumā V. Putinam, aicinot uz miera dialogu
kā "vienīgo veidu, kā pārvarēt grūtības un
pretrunas".
Savās lūgšanās esam kopā ar mūsu
mīļajiem ukraiņu kolēģiem!

"Tavas brūces es dziedināšu, saka Kungs."
Jer 30:17
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Ienāc Bībeles biedrības
grāmatu veikalā
Rīgā, Tomsona ielā 2-16.
Ieeja no Nītaures ielas.
Darba laiks: 9.00-16.00
(darba dienās).
Tālr.. 67412141
Visi laipni gaidīti!
Cena 22 EUR

MANA PERSONĪGĀ BĪBELE
37
Vecās un
Jaunās
Derības
stāsti
pirmsskolas
un
sākumskolas
vecuma
bērniem.
Cena 6 EUR

1965. g. revidētais teksts, gaiši pelēka,
mīksto vāku iesējums, vidējais formāts.
Cena 20 EUR

BĪBELES
VAKARA
LŪGŠANAS

e-pasts:
sales@bibelesbiedriba.lv

2021. gads
skaitļos
 Latvijas Bībeles biedrība
2021. gadā izplatījusi 7105
grāmatas. No tām 2990
Bībeles latviešu un krievu
valodā.

Grāmatā ir 44
vakara lūgšanas,
kas palīdzēs bērnam atvērt savu
sirdi un domas
Dievam. Piemērota pirmsskolas
vecuma bērniem.

 Pārdotas 5121 grāmatas.
 Bez maksas izplatītas 1984
Bībeles un citas grāmatas.
 Četras labdarības akcijas un
Bībeles biedrības vispārējās
vajadzības ﬁnansiāli atbalstījuši 1828 ziedotāji – individuālas personas, draudzes,
ﬁrmas un organizācijas, kopā
saziedojot 38 577,49 EUR

BLOCIŅŠ
Neliels blociņš nelielām piezīmēm ar
Bībeles tekstiem. Laba dāvana
izlaidumiem vai citiem pasākumiem.
Māksliniece Ilze Makstniece.
Cena 1,50 EUR

BĪBELE
AR KRĀSAINU
INFORMATĪVO IELIKTNI

Ar nedaudz uzlabotu krāsaino informatīvo
ieliktni 2022. gada nogalē atkal būs pieejama, tā sauktā, "Bībele jauniešiem", kura bija
ļoti iemīļota mūsu pircēju vidū.

 LBB darbu atbalstījušas
68 draudzes, tai skaitā 46
luterāņu, 9 septītās dienas
adventistu, 6 baptistu, 2
Vasarsvētku draudzes, 1
Romas katoļu, 1 metodistu,
1 evaņģēliskā Jēzus, 1 evaņģēlisko kristiešu un 1 ārpus
Latvijas luterāņu draudze.

* Cenas norādītas tikai tām grāmatām, kas jau izdotas līdz 2022. gada 1. martam.

Sotēra dialogs

2. gadsimtā tapis kristīgo gnostiķu teksts, kas sarakstīts
grieķu valodā, tulkots seno koptu valodā un kopā ar
daudziem citiem papirusiem atrasts 1945. gadā netālu no
Nag-Hammadi ciemata Ēģiptē.
Tas piedāvā lasītājam ceļojumu cilvēka apziņas dzīļu pasaulē, izmantojot arhetipisku tēlu, simbolu un līdzību valodu. "Sotērs" tulkojumā no grieķu valodas nozīmē "glābējs/
pestītājs".

"Viņš
sūtīja Savu
vārdu un
dziedināja
viņus."
Ps 107:20

Darbs turpina Bībeles biedrības pirmkristīgo tekstu tulkojumu sēriju.

Cena 5 EUR
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Atbildīgā par izdevumu Antra Puriņa
Maketētājs Ivars Cišs
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1965. g. revidētais
teksts, zeltītas
lappušu maliņas, tumši
pelēka, mīksto vāku
iesējums,
vidējais
formāts.
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