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Ievads
2009.05.06 19:07 trešdiena

Ar šo es ievietoju Vekordijā kristiešu Bībeli – paralēli latviešu un krievu valodās. Pamatā Bībeles
teksti ir ņemti no Interneta vietnēm:
http://www.bibelesbiedriba.lv/latviesu-bibele/ (latviešu) un
http://days.pravoslavie.ru/Bible/Index.htm (krievu).
Taču abas šīs publikācijas satur1 daudz kļūdu (sevišķi attiecībā uz zemsvītras piezīmēm, bet citas
2
arī) . Tās kļūdas, ko es pamanīju, es izlaboju. Labošanas procesā tika izmantoti mani personīgie latviešu
un krievu Bībeles papīra eksemplāri. Arī kartes ir ņemtas no tiem. Vēl daļa informācijas ņemta no citiem
interneta saitiem.
Manas publikācijas galvenais mērķis ir:
iegūt ērti lietojamu elektronisku Bībeles tekstu, uz
kuru es varētu turpmāk atsaukties un kuru praktiski
izmantot savā darbā. Tās elektroniskās publikācijas, kuras es nosaucu augstāk, nav ērti lietojamas.
(Un ne tikai kļūdu dēļ; pamēģiniet, piemēram, ātri
noskaidrot pēc tām publikācijām, kurās vietās
Bībelē tiek minēts vārds «elle» – vai kāds cits).
Gan latviešu, gan krievu Bībeles teksts
tagad ir «labots» un modernizēts. Veco, pirmsmodernizācijas tekstu, kurš (atsevišķos izteicienos
un īpašvārdos) mums ir pazīstams pēc daiļliteratūras un citiem darbiem, tagad vairs nekur nevar
dabūt – ne veikalos pārdodamajās bībelēs, ne
Internetā. (Tikai lielās bibliotēkās vecos izdevumos to varētu tagad atrast, bet tādas pūles ziedot
nav vērts). Tāpēc jāiztiek vien būs ar modernizētiem tekstiem.
Savā publikācijā es izmainīju tradicionālo
Bībeles tekstu izvietojumu.
Pirmkārt, tā kā mani interesē galvenokārt
kristietības (un nevis senebreju) «svētie raksti», tad
es Jauno derību novietoju pirmo, bet Veco derību –
aiz tās kā tās attālinātu «pamatojumu». (Tas gan ir
vairāk redzams tikai šajā Priekšvārdā, darbu
numerācijā, kā arī dažādās tabulās un uzskaitījumos, jo grāmatas pašas par sevi ir vienkārši atsevišķas).
Mana latviešu Bībeles eksemplāra titullapa
Otrkārt, Jaunās derības tekstus es novietoju
šādi:
katru no četriem evaņģēlijiem atsevišķā grāmatā, lai tos ērti varētu savā starpā salīdzināt un
lai varētu no viena uz otru atsaukties;
evaņģēlijus šādā kārtībā: Marka, Mateja, Lūkas, Jāņa – kas atbilst to faktiskajam radīšanas
laikam (vismaz attiecībā uz pirmajiem trim – «sinoptiskajiem» – evaņģēlijiem);

Vismaz saturēja 2009. gada februārī–aprīlī, kad es no turienes kopēju.
Latviešu Bībele satur pat ĻOTI rupjas kļūdas, piemēram, Pāvila 2.vēstules Timotijam 4.nodaļas vietā tur ir
1.vēstules 4.nodaļa (kura, tādējādi, atkārtojas divas reizes, kamēr īstā teksta vispār nav).
1
2
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pirms Marka evaņģēlija (bet tajā pašā grāmatā) es ievietoju piecas autentiskās Pāvila
vēstules kā visagrīnākos kristietības tekstus; šīs vēstules dod priekšstatu par kristietību pirms
evaņģēlijiem;
kopā ar Mateja evaņģēliju es ievietoju viltotās Pāvila vēstules («pseidoPāvilus») un pārējo
personāžu vēstījumus;
kopā ar Lūkas evaņģēliju – tā otro daļu: «Apustuļu darbus»;
kopā ar Jāņa evaņģēliju – Jāņa «Atklāsmes grāmatu».
Tāds materiāla izvietojums atbilst loģikai un palīdz ar tekstiem strādāt un tos novērtēt.
Vecajā derībā es visumā saglabāju tradicionālo izvietojumu (latviešu un krievu bībelēs tas
atšķiras), tikai sadalīju materiālu arī četrās grāmatās – tāpat kā Jaunajā derībā.
Krievu Bībeles teksts satur arī «nekanoniskās» grāmatas, kuru latviešu Bībelē nav (lai gan šīs
«nekanoniskās» grāmatas ietver tādus plaši pazīstamus tekstus kā leģendas par Judīti, Tobiju u.c.). Šos
«nekanoniskos» tekstus es novietoju atsevišķā grāmatā (oriģinālajā pilnajā krievu Bībelē kanoniskie
teksti mijas ar nekanoniskajiem).
Tādējādi man pavisam sanāca 17 Bībeles sējumi: 8 latviešu un 9 krievu.
Kā parasti, Vekordijā ievietotos tekstus pavada mani komentāri (atzīmēti ar «V.E.:», atšķirībā no
Bībelē dotajām oriģinālajām piezīmēm). Pirmā komentāru kārta attiecas uz materiālu izvietojumu,
atbilstībām (vai neatbilstībām) starp latviešu un krievu tekstiem, kā arī uz ziņām par materiālu vēsturi
(ciktāl tā ir redzama papīra un Interneta enciklopēdijās).
Otrā komentāru kārta var skart pašu Bībeles saturu.
Šī Ievada noslēgumā dodu tabulu ar visiem manā publikācijā ievietotajiem Bībeles materiāliem –
paralēli latviešu un krievu. Uz attiecīgajiem tekstiem var iziet pa hiperteksta saiti, ja materiāls atrodas
citā – ne šajā pašā – sējumā).
Valdis Egle
2009. gada 6. maijā

Tekstu tabula
N.p.k.

Latviešu

Krievu

1.
2.

Jaunā Derība
{L-EVANG1}
{R-EVANG1}
Pāvila autentiskās vēstules {L-EVANG1} Послания Павла {R-EVANG1}
Marka evaņģēlijs {L-EVANG1}
От Марка благовествование {R-EVANG1}

3.
4.
5.

{L-EVANG2}
Mateja evaņģēlijs {L-EVANG2}
PseidoPāvilu vēstules {L-EVANG2}
Pārējās vēstules {L-EVANG2}

{R-EVANG2}
От Матфея благовествование {R-EVANG2}
Письма псевдоПавлов {R-EVANG2}
Остальные письма {R-EVANG2}

6.
7.

{L-EVANG3}
Lūkas evaņģēlijs {L-EVANG3}
Apustuļu darbi {L-EVANG3}

{R-EVANG3}
От Луки благовествование {EVANG3}
Деяния святых апостолов {EVANG3}

8.
9.

{L-EVANG4}
Jāņa evaņģēlijs {L-EVANG4}
Jāņa Atklāsmes grāmata {L-EVANG4}

{R-EVANG4}
От Иоанна благовествование {R-EVANG4}
Откровение святого Иоанна {R-EVANG4}

10.
11.
12.
13.
14.

{L-BIBLE1}
GENESIS {L-BIBLE1}
EXODUS {L-BIBLE1}
LEVITICUS {L-BIBLE1}
NUMERI {L-BIBLE1}
DEUTERONOMIUM {L-BIBLE1}

Vecā Derība
{R-BIBLE1}
БЫТИЕ {R-BIBLE1}
ИСХОД {R-BIBLE1}
ЛЕВИТ {R-BIBLE1}
ЧИСЛА {R-BIBLE1}
ВТОРОЗАКОНИЕ {R-BIBLE1}
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

{L-BIBLE2}
Jozuas Grāmata {L-BIBLE2}
Soģu Grāmata {L-BIBLE2}
Rutes Grāmata {L-BIBLE2}
Pirmā Samuēla Grāmata {L-BIBLE2}
Otrā Samuēla Grāmata {L-BIBLE2}
Pirmā Ķēniņu Grāmata {L-BIBLE2}
Otrā Ķēniņu Grāmata {L-BIBLE2}
Pirmā Laiku Grāmata {L-BIBLE2}
Otrā Laiku Grāmata {L-BIBLE2}
Ezras Grāmata {L-BIBLE2}
Nehemijas Grāmata {L-BIBLE2}
Esteres Grāmata {L-BIBLE2}

{R-BIBLE2}
Книга Иисуса Навина {R-BIBLE2}
Книга Судей израилевых {R-BIBLE2}
Книга Руфи {R-BIBLE2}
Первая книга Царств {R-BIBLE2}
Вторая книга Царств {R-BIBLE2}
Третья книга Царств {R-BIBLE2}
Четвертая книга Царств {R-BIBLE2}
Первая книга Паралипоменон {R-BIBLE2}
Вторая книга Паралипоменон {R-BIBLE2}
Книга Ездры {R-BIBLE2}
Книга Неемии {R-BIBLE2}
Книга Есфири {R-BIBLE2}

27.
28.
29.
30.
31.

{L-BIBLE3}
Ījaba Grāmata {L-BIBLE3}
Psalmi {L-BIBLE3}
Salamana Pamācības {L-BIBLE3}
Salamans Mācītājs {L-BIBLE3}
Augstā Dziesma {L-BIBLE3}

{R-BIBLE3}
Книга Иова {R-BIBLE3}
Псалтирь {R-BIBLE3}
Книга притчей Соломоновых {R-BIBLE3}
Книга Екклесиаста {R-BIBLE3}
Книга Песни песней Соломона {R-BIBLE3}

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

{L-BIBLE4}
Jesajas Grāmata {L-BIBLE4}
Jeremijas Grāmata {L-BIBLE4}
Raudu Dziesmas {L-BIBLE4}
Ecēhiēla Grāmata {L-BIBLE4}
Daniēla Grāmata {L-BIBLE4}
Hozejas Grāmata {L-BIBLE4}
Joēla Grāmata {L-BIBLE4}
Amosa Grāmata {L-BIBLE4}
Obadjas Grāmata {L-BIBLE4}
Jonas Grāmata {L-BIBLE4}
Mihas Grāmata {L-BIBLE4}
Nahuma Grāmata {L-BIBLE4}
Habakuka Grāmata {L-BIBLE4}
Cefanjas Grāmata {L-BIBLE4}
Hagaja Grāmata {L-BIBLE4}
Caharijas Grāmata {L-BIBLE4}
Maleahija grāmata {L-BIBLE4}

{R-BIBLE4}
Книга пророка Исаии {R-BIBLE4}
Книга пророка Иеремии {R-BIBLE4}
Книга Плач Иеремии {R-BIBLE4}
Книга пророка Иезекииля {R-BIBLE4}
Книга пророка Даниила {R-BIBLE4}
Книга пророка Осии {R-BIBLE4}
Книга пророка Иоиля {R-BIBLE4}
Книга пророка Амоса {R-BIBLE4}
Книга пророка Авдия {R-BIBLE4}
Книга пророка Ионы {R-BIBLE4}
Книга пророка Михея {R-BIBLE4}
Книга пророка Наума {R-BIBLE4}
Книга пророка Аввакума {R-BIBLE4}
Книга пророка Софонии {R-BIBLE4}
Книга пророка Аггея {R-BIBLE4}
Книга пророка Захарии {R-BIBLE4}
Книга пророка Малахии {R-BIBLE4}

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

{R-BIBLE5}
Вторая книга Ездры {R-BIBLE5}
Третья книга Ездры {R-BIBLE5}
Книга Товита {R-BIBLE5}
Книга Иудифи {R-BIBLE5}
Книга премудрости Соломона {R-BIBLE5}
Книга премудрости Иисуса {R-BIBLE5}
Книга пророка Варуха {R-BIBLE5}
Послание Иеремии {R-BIBLE5}
Первая книга Маккавейская {R-BIBLE5}
Вторая книга Маккавейская {R-BIBLE5}
Третья книга Маккавейская {R-BIBLE5}
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Kartes: Pāvila ceļojumi (šajā sējumā beigās), Tuvie Austrumi Vecās Derības laikos {EVANG2},
Iziešana no Ēģiptes {EVANG3}, Israēla cilšu izvietojums {EVANG4}, Palestīna Jēzus laikā
{EVANG4}.
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1. Pāvila autentiskās vēstules
(V.E.: Rakstītas 50.–65. gados. Vēstule romiešiem skaitās rakstīta 58.gadā Korintā. Pirmā korintiešiem rakstīta 54.–57. gadā. Pāvils dzimis 5.–15. g. Tarsā; saskaņā ar leģendu nocirsta galva 64.–67.
gadā Romā.)

Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem
(V.E.: Krieviski: «Послание к Римлянам святого апостола Павла» {R-EVANG1}).
1. nodaļa
Pāvils, Kristus Jēzus kalps, aicināts apustulis, izredzēts sludināt Dieva evaņģēliju, 2 ko Viņš jau
iepriekš apsolījis caur Saviem praviešiem svētajos rakstos 3 par Savu Dēlu, kas pēc miesas cēlies no
Dāvida, 4 mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas ar Savu augšāmcelšanos no mirušiem Svētajā Garā atklājies kā
Dieva Dēls spēkā.
5
Caur Viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustuļa amatu, lai Viņa Vārdā ticībai pakļautos
visas tautas, 6 pie kurām piederat arī jūs, Jēzus Kristus aicinātie.
7
Visiem Dieva mīļotiem, aicinātiem svētajiem Romā: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu
Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!
8
Visupirms es pateicos savam Dievam caur Jēzu Kristu par jums visiem, jo jūsu ticība tiek
daudzināta visā pasaulē.
9
Dievs, kuram es kalpoju ar savu garu, sludinādams Viņa Dēla evaņģēliju, ir mans liecinieks, ka
es jūs nemitīgi pieminu 10 savās lūgšanās, vienumēr lūgdams, lai reiz pēc Dieva gribas man pašķirtos
ceļš pie jums.
11
Jo es ilgojos jūs redzēt, lai varētu nest kādu garīgu velti jums par stiprinājumu.
12
Proti, ka es līdz ar jums gūtu iepriecu kopīgajā ticībā, es jūsējā, jūs manējā.
13
Es negribu jūs atstāt neziņā, brāļi, ka es jau daudzreiz biju apņēmies pie jums nākt, lai gūtu
kādu augli arī starp jums, tāpat kā starp citām tautām, bet līdz šim tiku aizkavēts.
14
Jo es esmu parādnieks grieķiem un barbariem, gudriem un nezinošiem.
15
Tādēļ arī es esmu gatavs sludināt evaņģēliju jums Romā, 16 jo es nekaunos Kristus evaņģēlija
dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim.
17
Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos.
18
Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā
netaisnībā apslāpē patiesību.
19
Jo, ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts: Dievs pats viņiem to atklājis.
20
Kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās īpašības, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa
dievišķība, ir skaidri saredzamas Viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties.
21
Jo, zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu un Viņam nav pateikušies, bet savos
spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā.
22
Saukdami sevi par gudriem, tie kļuvuši ģeķi 23 un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret
iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem.
24
Tāpēc Dievs viņus viņu sirds kārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas
miesas, 25 tāpēc ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību,
atstājot novārtā Radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi, āmen.
26
Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās: sievietes apmainījušas dabisko dzimumu
kopdzīvi ar pretdabisko.
27
Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē,
piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos.
28
Tad nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu, Dievs sagandējis viņu prātu,
ka viņi dara to, kas neklājas.
1
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Tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem: netaisnību, samaitātību, iekāri, ļaunumu,
skaudību, slepkavību, ķildām, krāpšanu, ļaunprātību, mēlnesību, 30 kļuvuši par neslavas cēlājiem, Dieva
nicinātājiem, nekauņām, augstprāšiem, lielībniekiem, ļauna izdomātājiem, vecākiem nepaklausīgiem, 31
bezprātīgiem, neuzticamiem, cietsirdīgiem, nežēlīgiem.
32
Pazīdami Dieva taisnību, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, viņi tomēr ne vien paši tā
dara, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo.
29

2. nodaļa
Tāpēc tu, cilvēka bērns, ikviens, kas spried tiesu, ne ar ko nevari aizbildināties, jo, spriezdams
tiesu par otru, tu tiesā pats sevi, jo, tiesātājs būdams, tu dari to pašu.
2
Bet mēs zinām, ka pār tiem, kas tā dara, nāk pelnītā Dieva tiesa.
3
Vai nu tu, cilvēks, kas spried tiesu pār tiem, kas tā dara, un pats dari to pašu, domā, ka izbēgsi
Dieva sodam?
4
Jeb tu pārproti Viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība
tevi vada uz atgriešanos?
5
Ar savu apcietināto un neatgriezīgo sirdi tu sev pašam krāj sodu, kas nāks pār tevi dienā, kad
parādīsies Dieva dusmība un Viņa taisnā tiesa.
6
Jo Viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem.
7
Tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dieva priekšā un to, kas neiznīkst,
Viņš dos mūžīgu dzīvību.
8
Bet pār tiem, kas ir spītīgi un neklausa patiesībai, bet seko netaisnībai – dusmas un bardzība!
9
Mokas un izbailes ikvienai cilvēka dvēselei, kas dara ļaunu, jūdam visupirms un arī grieķim!
10
Gods, slava un labklājība ikvienam, kas dara labu, jūdam visupirms un arī grieķim!
11
Jo Dievs neuzlūko cilvēka vaigu.
12
Kas bez bauslības grēkojuši, bez bauslības ies bojā, bet, kas grēkojuši, pazīdami bauslību, pēc
tās tiks tiesāti.
13
Jo nevis bauslības klausītāji ir taisnoti Dieva priekšā, bet bauslības darītāji tiks atzīti par
taisnotiem.
14
Jo, ja pagāni, kam bauslības nav, sekodami savai dabai, izpilda bauslību, tad viņi, būdami bez
bauslības, paši sev ir bauslība.
15
Jo ar to viņi pierāda, ka bauslība ierakstīta viņu sirdīs. To pašu apliecina viņu sirdsapziņa un
viņu domu spriedumi, kas cits citu vai nu apsūdz, vai attaisno, – 16 tai dienā, kad Dievs caur Jēzu Kristu
spriedīs tiesu par to, kas cilvēkos apslēpts, pēc mana evaņģēlija.
17
Labi, tu sauc sevi par jūdu, lepojies ar Dievu un paļaujies uz bauslību.
18
Tu zini Viņa gribu un, būdams bauslībā mācīts, proti atšķirt svarīgo no nesvarīgā; 19 tu apzinies
esam aklo ceļvedis, gaisma tiem, kas ir tumsībā, 20 audzinātājs tādiem, kas nekā nezina, skolotājs
nepieaugušiem, tāds, kam bauslībā dots atziņas un patiesības paraugs, 21 citus tu māci – un pats sevi
nemāci? Sludinādams, ka nebūs zagt, tu pats zodz?
22
Sacīdams, ka nebūs pārkāpt laulību, pats to pārkāp? Ar riebumu novērzdamies no elkiem,
aplaupi viņu tempļus?
23
Tu lepojies ar bauslību, bet pats pulgo Dievu, bauslību pārkāpdams.
24
Kā rakstīts: jūsu dēļ Dieva Vārds tiek zaimots citu tautu starpā!
25
Apgraizīšanai ir nozīme, ja tu pildi bauslību. Bet, ja tu esi bauslības pārkāpējs, tava apgraizīšana
kļuvusi par neapgraizīšanu.
26
Un tālāk – ja neapgraizītie pilda bauslības prasības, vai viņu neapgraizīšana netiks pielīdzināta
apgraizīšanai?
27
Tad tie, kas pēc dabas ir neapgraizīti un pilda bauslību, spriedīs tiesu pār tevi, kas ar savu
bauslības burtu un apgraizīšanu esi bauslības pārkāpējs.
28
Jo nevis tas ir jūds, kas ārīgi ir tāds; ne arī tā ir apgraizīšana, kas redzama ārīgi pie miesas.
29
Bet tas ir jūds, kam ir iekšēja, sirds apgraizīšana, garā un nevis burtā, tādam atzinība ir ne no
cilvēkiem, bet no Dieva.
1

3. nodaļa
Kāda tad nu ir jūda priekšrocība, jeb kāds labums apgraizīšanai?
2
Tas ir visādā ziņā liels. Visupirms, viņam uzticēti Dieva vārdi.
3
Bet, ja nu daži uzticību lauzuši, vai tad viņu neuzticība atceļ Dieva uzticību?
1
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Nebūt ne! Jo Dievs ir patiess, bet ikviens cilvēks melkulis, gluži kā ir rakstīts: lai Tev būtu
taisnība Tavos vārdos un Tu uzvarētu, kad ar Tevi iet tiesā.
5
Bet, ja nu mūsu netaisnība izceļ Dieva taisnību, ko lai tad sakām? Vai Dievs tad nav netaisns,
kad Viņš soda? Es spriežu cilvēcīgi.
6
Nekādā ziņā! Jo kā Dievs citādi tiesās pasauli?
7
Bet, ja Dieva patiesība Viņam par godu skaidrāk atklājusies manu melu dēļ, kāpēc tad es kā
grēcinieks vēl tieku tiesāts?
8
Vai tad nedarīsim labāk ļaunu, lai nāk labais, kā daži, mūs zaimodami, apgalvo, ka mēs tā
mācot? Viņi saņems pelnītu sodu.
9
Kā tad nu ir: vai mēs, jūdi, esam labāki? Nebūt ne! Jo mēs jau iepriekš rādījām, ka tiklab jūdi, kā
grieķi ir vainīgi un stāv zem grēka.
10
Gluži, kā ir rakstīts: nav neviena taisna, it neviena.
11
Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu.
12
Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena.
13
Viņu rīkle ir atvērts kaps, ar savām mēlēm viņi kļuvuši viltnieki, čūsku inde ir aiz viņu lūpām.
14
Viņu mute ir pilna lāstu un rūgtuma.
15
Viņu kājas steidzas izliet asinis, 16 posts un bēdas ir uz viņu ceļiem, 17 un miera ceļa viņi
nepazīst, 18 Dieva bijības nav viņu acu priekšā! –
19
Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teikts tiem, kas stāv zem bauslības; tā visiem aizdarīta
mute, un visa pasaule vainīga Dieva priekšā.
20
Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots Viņa priekšā. Jo bauslība dod –
grēka atziņu.
21
Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un
pravieši.
22
Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Jo tur nav nekādas starpības; 23 jo
visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.
24
Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū.
25
Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēka izpircēju Viņa asinīs, tā parādīdams Savu taisnību; 26
jo Viņš piedod visus agrāk, dievišķās pacietības laikā, nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu
Savu taisnību, pats taisns būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum.
27
Kur nu paliek mūsu lielīšanās? Tā ir zudusi. Caur kuru bauslību? Ar darbiem? Nē, bet ar ticības
bauslību.
28
Jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem.
29
Jeb vai Dievs tikai jūdu, ne arī pagānu Dievs? Protams, arī pagānu!
30
Tik tiešām, ka ir tikai viens Dievs, kas taisnos apgraizītos no ticības un neapgraizītos caur
ticību.
31
Vai bauslību iznīcinām caur ticību? Nekādā ziņā ne, mēs bauslību nostiprinām.
4

4. nodaļa
Ko lai sakām par savu ciltstēvu pēc miesas – Ābrahāmu? Kādu labumu viņš ir panācis?
2
Jo, ja Ābrahāms kļuvis taisnots ar saviem darbiem, tad viņš ir liels, bet ne Dieva priekšā.
3
Jo ko saka raksti? «Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību.»
4
Bet, kam ir darbi, tam alga netiek piešķirta pēc žēlastības, bet pēc nopelna.
5
Kam darbu nav, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo taisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par
taisnību.
6
Tāpēc arī Dāvids teic svētīgu tādu cilvēku, kam Dievs piešķir taisnību neatkarīgi no darbiem: 7
svētīgi tie, kam pārkāpumi piedoti un grēki apklāti, 8 svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina
viņa grēku.
9
Vai šie svētības vārdi attiecas vienīgi uz apgraizītajiem vai arī uz neapgraizītajiem? Es uzsveru:
Ābrahāmam ticība pielīdzināta par taisnību.
10
Kā tā viņam ir pielīdzināta? Apgraizīšanā vai neapgraizīšanā? – Ne apgraizīšanā, bet
neapgraizīšanā.
11
Bet apgraizīšanas zīmi viņš saņēma kā zīmogu ticības taisnībai, kas bija pirms apgraizīšanas, tā
kļūdams par tēvu visiem, kas tic, būdami bez apgraizīšanas, tā ticība tiem tiek pielīdzināta par taisnību,
12
kā arī par tēvu tiem, kas apgraizīti, protams, ja viņi ne vien ārīgi pieder pie tādiem, bet arī seko tai
ticībai, kas bija mūsu tēvam Ābrahāmam jau tad, kad tas vēl nebija apgraizīts.
1
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Tātad nevis bauslībā dibināts Ābrahāmam vai viņa pēcnācējiem dotais solījums, ka viņš
iemantos pasauli, bet ticības taisnībā.
14
Jo, ja bauslības kalpi ir tie, kas manto, tad mūsu ticība zaudē savu saturu, un apsolījums paliek
nepildīts.
15
Jo bauslībai seko dusmība. Bet, kur nav bauslības, tur nav arī pārkāpuma.
16
Tādēļ no ticības, lai pamatā būtu Dieva žēlastība, lai apsolījums būtu drošs visiem pēcnācējiem,
ne vien tiem, kas pakļauti bauslībai, bet arī tiem, kas seko Ābrahāma ticībai. Viņš ir mūsu visu tēvs 17 tā
Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu.
Tāpēc arī ir rakstīts: daudzām tautām Es tevi esmu cēlis par tēvu.
18
Pretī katrai cerībai cerēdams, viņš ir ticējis, ka viņš kļūs par tēvu daudzām tautām, kā sacīts:
tāds būs tavs dzimums.
19
Viņš arī nezaudēja ticību, vērodams, ka viņa miesa jau pamirusi – viņam varēja būt jau simts
gadu – un ka pamiris arī Sāras mātes klēpis.
20
Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neuzticību, bet, Dievam godu dodams, kļuva
stiprs ticībā, 21 pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko Viņš apsolījis, spēj arī darīt.
22
Tāpēc arī tas viņam tika pielīdzināts par taisnību.
23
Bet ne jau viņa dēļ vien ir rakstīts, ka tas viņam pielīdzināts, 24 bet arī mūsu dēļ, kam tas tiek
pielīdzināts, kas ticam Tam, kas mūsu Kungu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, 25 Viņu, kas nodots nāvē
mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti.
13

5. nodaļa
Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.
2
Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus
cerībā iemantot dievišķo godību.
3
Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada
izturību, 4 izturība – pastāvību, pastāvība – cerību, 5 bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta
Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots.
6
Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi.
7
Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno. Par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt.
8
Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām
grēcinieki.
9
Jo vairāk tagad, taisnoti ar Viņa asinīm, caur Viņu tiksim izglābti no dusmības.
10
Jo, ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar Viņu Viņa Dēla nāvē, cik daudz
vairāk, salīdzināti būdami, tiksim izglābti Viņa dzīvībā!
11
Bet tas vēl nav viss: mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu Kungu Jēzu Kristu,
kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu.
12
Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku – nāve, tā visu cilvēku
dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši; 13 jo arī līdz bauslībai pasaulē bija grēks, bet grēku
nepielīdzina, ja nav bauslības, 14 bet nāve valdīja arī no Ādama līdz Mozum pār tiem, kuru grēks nebija
līdzīgs Ādama pārkāpumam. – Šis nu ir nākamā Ādama pirmtēls.
15
Bet žēlastības dāvana neatbilst pārkāpumam: viena cilvēka pārkāpuma dēļ neskaitāmi ir miruši,
bet Dieva žēlastība un viena cilvēka – Jēzus Kristus – nepelnītā žēlastības dāvana daudz vairāk nākusi
pār šiem neskaitāmajiem.
16
Tāpat dāvanai par iemeslu nav viena cilvēka pārkāpums: jo sods gan ir nācis viena pārkāpuma
dēļ un nesis pazudināšanu, bet žēlastības dāvana nākusi daudzu pārkāpumu dēļ un nesusi taisnošanu.
17
Jo, ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu kļuvusi par valdnieci, cik daudz
vairāk tie, kas saņēmuši žēlastības un taisnības dāvanas pārpilnību, kļūs dzīvības valdnieki caur šo vienu
Jēzu Kristu!
18
Tātad, kā viena cilvēka pārkāpuma dēļ pār visiem nākusi pazudināšana, gluži tāpat viena
cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību.
19
Jo, kā ar viena cilvēka nepaklausību neskaitāmi kļuvuši grēcinieki, tāpat ar viena cilvēka
paklausību neskaitāmi kļūs taisnoti.
20
Bet bauslība ienākusi starpā, lai pārkāpums vairotos; bet, kur vairojies grēks, tur pārpārim
vairojusies žēlastība, 21 lai, tāpat kā līdz šim grēks ir valdījis nāvē, turpmāk valdītu žēlastība caur
taisnību uz mūžīgu dzīvību, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.
1
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6. nodaļa
Ko lai nu sakām? Vai paliksim grēkā, lai vairojas žēlastība? Nekādā ziņā ne!
2
Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā?
3
Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus Vārdā esam kristīti, esam iegremdēti
Viņa nāvē?
4
Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Sava Tēva godības spēkā
uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē.
5
Jo, ja mēs Viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšāmcelšanā.
6
Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam
pakļautā miesa un lai mēs vairs nekalpotu grēkam, 7 jo, kas nomiris, tas ir taisnots no grēka.
8
Bet, ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs – tāda ir mūsu ticība – arī dzīvosim kopā ar Viņu.
9
Jo mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst: nāvei nav vairs varas pār
Viņu, 10 jo mirdams Viņš reiz par visām reizēm nomiris grēkam, bet, dzīvs būdams, Viņš dzīvo Dievam.
11
Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū Kristū dzīvojat Dievam.
12
Tāpēc lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā! Neklausait vairs viņas iekārēm!
13
Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam
kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi, un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam.
14
Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs; jo jūs neesat padoti bauslībai, bet žēlastībai.
15
Ko nu tālāk? Vai lai grēkojam, tāpēc ka neesam padoti bauslībai, bet žēlastībai? Nekādā ziņā
ne!
16
Vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem
jāklausa, vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam – uz taisnību.
17
Bet pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tai mācībai,
kurā esat mācīti, 18 un, no grēka atsvabināti, kalpojat taisnībai.
19
Es runāju cilvēcīgi jūsu cilvēcīgās vājības dēļ, jo, tāpat kā jūs senāk savus locekļus bijāt
nodevuši par vergiem netikumībai un netaisnībai, kalpodami netaisnībai, tā tagad nododiet savus
locekļus par kalpiem taisnībai, lai kļūtu svēti.
20
Jo, kamēr jūs bijāt grēka vergi, jūs neklausījāt taisnībai.
21
Kādi bija jūsu toreizējās dzīves augļi? Tādi, par kuriem jums tagad jākaunas! Viņu gals ir nāve!
22
Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļuvuši par Dieva kalpiem, jūsu ieguvums ir
svēttapšana un tās gals – mūžīga dzīvība.
23
Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.
1

7. nodaļa
Jūs jau zināt, brāļi, es jau runāju uz tādiem, kas pazīst bauslību, – ka bauslībai pār cilvēku ir
noteikšana vienīgi tik ilgi, kamēr tas ir dzīvs.
2
Piemēram, precēta sieva pēc bauslības saistīta ar vīru, kamēr tas dzīvs, bet, kad vīrs mirst, viņa
kļūst brīva no bauslības, kas viņu saista pie vīra.
3
Tātad, ja tā, vīram dzīvam esot, nodosies citam vīram, viņu sauks par laulības pārkāpēju; bet, ja
vīrs ir miris, viņa ir brīva no bauslības saistībām, un viņa, piederēdama citam vīram, nav vairs laulības
pārkāpēja.
4
Tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu esat nonāvēti bauslībai un piederat citam, Tam,
kas uzmodināts no mirušiem. Tāpēc nesīsim augļus Dievam!
5
Jo, kamēr mēs dzīvojām miesā, bauslības modinātās grēcīgās kaisles spēcīgi darbojās mūsu
locekļos, tā ka mēs nesam augļus nāvei.
6
Tagad turpretim bauslība zaudējusi savu spēku pār mums, jo mēs viņai, kas mūs saistīja, esam
miruši, tā ka nu varam kalpot jaunā garā un nevis pēc vecā burta.
7
Kas nu no tā izriet? Vai pati bauslība ir grēks? Nekādā ziņā ne! Bet to gan varu teikt: es nebūtu
pazinis grēka, ja nebūtu bijis bauslības, jo es nebūtu zinājis, kas ir iekāre, ja bauslība nesacītu: tev nebūs
iekārot!
8
Bet grēks, šī baušļa ierosināts, modināja manī visādas iekāres. Jo bez bauslības grēks ir nedzīvs.
9
Es kādreiz dzīvoju bez bauslības, bet, kad nāca bauslis, grēks kļuva dzīvs, bet es nomiru.
10
Tā izrādījās, ka bauslis, kam vajadzēja nest dzīvību, man atnesa nāvi.
11
Jo grēks, baušļa aizlieguma ierosināts, pievīla mani un ar to man atnesa nāvi.
12
Tātad bauslība kā tāda ir svēta un bauslis kā tāds – svēts, taisns un labs.
1
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Vai tad labais man varēja atnest nāvi? Protams, ka ne! To ir darījis grēks. Tas, lai atklāti
parādītos kā grēks, izlietodams labo par līdzekli, man ir nesis nāvi, lai, darbojoties bauslim, kļūtu
pārpārim grēcīgs.
14
Mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs, pārdots grēka varā.
15
Jo es pats nesaprotu, ko daru; jo nevis to, ko gribu, es daru, bet, ko ienīstu, to es daru.
16
Bet, ja es to daru, ko negribu, es piebalsoju bauslībai un atzīstu, ka tā ir laba.
17
Bet tad jau vairs es tas neesmu, kas dara ļaunu, bet manī mītošais grēks.
18
Jo es zinu, ka manī, tas ir, manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, bet
labu darīt ne.
19
Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru.
20
Bet, ja es to daru, ko negribu, tad darītājs neesmu vairs es, bet manī mītošais grēks.
21
Tad nu šādu bauslību es atrodu, ka, gribot darīt labu, man iznāk ļaunais.
22
Mans iekšējais cilvēks ar prieku piekrīt Dieva bauslībai.
23
Bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar mana prāta bauslību un padara mani par
grēka bauslības gūstekni, kas ir manos locekļos.
24
Es, nožēlojamais cilvēks! Kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas?
25
Pateicība Dievam mūsu Kungā Jēzū Kristū! Tā nu es ar savu prātu kalpoju Dieva bauslībai, bet
ar savu miesu grēka bauslībai.
13

8. nodaļa
Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas.
2
Jo dzīvības Gara bauslība Kristū Jēzū tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības.
3
Jo, ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs: sūtīdams Savu
paša Dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ, Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi, 4 lai
bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas nedzīvojam vairs miesai, bet Garam.
5
Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet Gara cilvēki pēc Gara lietām.
6
Miesas tieksme ved nāvē, bet Gara tieksme – uz dzīvību un mieru.
7
Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu: tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēj.
8
Miesas cilvēki nevar patikt Dievam.
9
Bet jūs neesat miesā, bet Garā, tik tiešām, ka Dieva Gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus
Gara, tas nepieder Viņam.
10
Bet, ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ.
11
Un, ja jūsos mājo Tā Gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad Viņš, kas Kristu Jēzu
uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar Savu Garu, kas ir jūsos.
12
Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas; 13 jo, ja jūs
pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet, ja jūs Gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit.
14
Jo visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni.
15
Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības
Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs!
16
Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni.
17
Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki – Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki; jo tiešām, ja
līdz ar Viņu ciešam, mēs līdz ar Viņu tiksim arī apskaidroti.
18
Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār
mums.
19
Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā.
20
Jo radība pakļauta iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz Tā gribas, kas viņu tai pakļāvis;
tomēr viņai dota cerība.
21
Jo arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību
un svabadību.
22
Jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieš sāpes.
23
Bet ne vien viņa, arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debess balvu – Garu, ar ilgu
pilnām nopūtām gaidām, kad saņemsim savu bērnu tiesu, savas miesas pilnīgo atpestīšanu.
24
Jo cerībā mēs esam pestīti. Bet tas, kas jau redzams, nav vairs cerība. Jo, ja kāds jau ko redz, vai
tam uz to vēl jācer?
25
Bet, ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām.
26
Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats
Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām.
1
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Bet Tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem.
Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā
nodoma ir aicināti.
29
Jo, kurus Viņš sākumā nozīmējis, tos Viņš nolēmis darīt līdzīgus Sava Dēla tēlam, lai Viņš būtu
pirmdzimtais daudzu brāļu starpā.
30
Bet, kurus Viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos Viņš arī aicinājis; un, kurus Viņš aicinājis, tos
Viņš arī taisnojis; bet, kurus Viņš taisnojis, tos Viņš arī pagodinājis.
31
Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?
32
Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz
ar To mums nedāvinās visas lietas?
33
Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno?
34
Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšāmcēlies un ir pie
Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv?
35
Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas
vai zobens?
36
Gluži, kā ir rakstīts: Tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām
avīm.
37
Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis.
38
Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne
nākamās, ne spēki, 39 ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva
mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!
27
28

9. nodaļa
Es runāju patiesību Kristū, es nemeloju, arī mana sirdsapziņa to apliecina Svētajā Garā: 2 man ir
lielas skumjas un nepārtrauktas sāpes sirdī.
3
Es vēlētos būt nolādēts, atstumts no Kristus, par labu saviem brāļiem, kas pēc miesas ir mani
4
brāļi, israēlieši, kam pieder bērnu tiesa, dievišķā godība, derības, bauslība, kalpošana, apsolījumi, tēvi,
5
no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem, augsti slavēts mūžīgi! Āmen.
6
Tomēr nav sacīts, ka Dieva vārds ar to būtu zaudējis spēku. Jo ne visi, kas cēlušies no Israēla, ir
patiesi israēlieši.
7
Ne arī tāpēc, ka tie cēlušies no Ābrahāma, visi ir viņa bērni. Nē! «Pēc Īzāka tavs dzimums tiks
noteikts.»
8
Tas jāsaprot tā: nevis miesīgie bērni ir Dieva bērni, bet apsolījuma bērni tiek atzīti par Viņa
dzimumu.
9
Jo tie ir apsolījuma vārdi: ap šo pašu laiku Es nākšu – tad Sārai būs dēls.
10
Bet tas nav vienīgais piemērs; arī Rebeka, kad tā bija grūta no sava vīra Īzāka, mūsu ciltstēva, 11
vēl pirms viņas bērni bija piedzimuši, pirms tie bija darījuši ko labu vai ļaunu, 12 tā saņēma šādu
apsolījumu: vecākais būs jaunākā kalps, – 13 kā ir rakstīts: Jēkabu Es mīlēju un Ēsavu Es ienīdu.
14
Kas no sacītā izriet? Vai Dieva rīcība ir netaisna? Nepavisam ne!
15
Uz Mozu Viņš saka: Es žēloju, ko Es žēloju, un būšu līdzcietīgs, pret kuru gribu.
16
Tātad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības.
17
Tā raksti saka uz faraonu: uz to Es tevi esmu nolicis, lai pie tevis parādītu Savu spēku un lai
Mans Vārds tiktu daudzināts visā pasaulē.
18
Tātad, kuru Viņš grib, to Viņš žēlo un, kuram grib, tam apcietina sirdi.
19
Tu varbūt man iebildīsi: ko tad Viņš vēl pārmet? Kas tad spēj pretoties Viņa lēmumam?
20
Cilvēka bērns! Kas tu tāds esi, ka gribi ar Dievu tiesāties? Vai gan veidojums drīkst teikt savam
veidotājam: kāpēc tu mani tādu esi radījis?
21
Jeb vai podniekam nav vara no tā paša māla darināt vienu trauku godam un otru negodam?
22
Un ko tu teiksi, ja Dievs, gribēdams parādīt Savu dusmību un zināmu darīt Savu varu, lielā
lēnprātībā ir panesis pazušanai radītos dusmības traukus, 23 lai atklātu Savas godības bagātību pie
žēlastības traukiem, ko Viņš iepriekš radījis godībai?
24
Par tādiem Viņš mūs ir aicinājis, ne vien no jūdu, bet arī no pagānu vidus, 25 kā jau Hozejas
grāmatā teikts: Es saukšu par Savu tautu to, kas nav Mana tauta, un Savu nemīļoto par mīļoto, 26 un tai
vietā, kur bija sacīts: jūs neesat Mana tauta! – viņus sauks par dzīvā Dieva dēliem.
27
Bet Jesaja izsaucās pār Israēlu: kaut arī Israēla bērnu skaits būtu kā jūras smiltis – tikai atlikums
tiks izglābts!
28
Viņš pabeidz un ātri pabeidz vārdu; Tas Kungs to darīs uz zemes.
1
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Un kā Jesaja to bija paredzējis: ja Kungs Cebaots mums nebūtu atlicinājis kādu sēklu, mēs būtu
kļuvuši kā Sodoma un līdzinātos Gomorai.
30
Kas no tā izriet? Pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir panākuši taisnību, proti, ticības doto
taisnību.
31
Bet Israēls, kas dzenas pēc taisnības bauslības, to nav piepildījis.
32
Kāpēc gan ne? Tāpēc ka viņš meklēja taisnību nevis ticībā, bet paša darbos. Viņš atsities pret
piedauzības akmeni, 33 kā rakstīts: redzi, Es lieku Ciānā piedauzības akmeni, klinti, pār kuru jāklūp; bet,
kas uz Viņu paļausies, nepaliks kaunā!
29

10. nodaļa
Brāļi, mana sirdsvēlēšanās un mans Dieva lūgums par viņiem ir, lai viņi tiktu izglābti.
2
Jo es dodu viņiem liecību, ka viņi deg par Dievu, bet bez izpratnes.
3
Jo, aplam saprazdami Dieva taisnību, viņi centušies celt savējo un Dieva taisnībai nav
pakļāvušies.
4
Jo bauslības gals ir Kristus; Viņā iegūst taisnību ikviens, kas tic.
5
Jo Mozus raksta par to taisnību, kas no bauslības: ikviens, kas to būs piepildījis, ar to iegūs
dzīvību.
6
Bet taisnība, kas tiek iegūta ticībā, saka tā: nesaki savā sirdī: kas uzkāps debesīs? – tas ir, lai
novestu zemē Kristu, – 7 nedz arī: kas nokāps bezdibenī? – tas ir, lai uzceltu Kristu no miroņiem, – 8 bet
kā viņa saka? – Tuvu pie tevis ir tas vārds, tavā mutē un tavā sirdī, – proti, ticības vārds, ko mēs
sludinām.
9
Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis
no miroņiem, tu tiksi izglābts.
10
Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana, 11 jo raksti saka: neviens, kas
uz Viņu paļaujas, nepaliks kaunā.
12
Šai ziņā nav starpības starp jūdu un grieķi: jo pār visiem ir tas pats Kungs, kas parāda Savu
bagātību visiem, kas Viņu piesauc.
13
Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.
14
Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird,
kad nav, kas sludina?
15
Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? Ir rakstīts: cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti!
16
Bet ne visi pieņēmuši evaņģēliju, kā jau Jesaja saka: Kungs, kas ir ticējis mūsu vēstij?
17
Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana – no Kristus pavēles, 18 tad nu es jautāju: vai
viņiem nav sludināts? Un kā vēl! «Pa visu zemi ir izgājusi viņu balss skaņa, līdz pasaules galam viņu
vārdi.»
19
Es jautāju: kā tad Israēls nav sapratis? Jau Mozus saka: Es jūs darīšu greizsirdīgus uz tautu, kas
nav Mana, dusmīgus uz nesapratīgu tautu.
20
Bet Jesaja visai pārdroši saka: Es devos pazīstams tādiem, kas Mani nemeklēja, un atklāju Sevi
tādiem, kas pēc Manis nevaicāja.
21
Bet par Israēlu viņš saka: augu dienu Es Savas rokas turēju izplestas pret tautu, kas bija
nepaklausīga un spītīga.
1

11. nodaļa
Pēc visa tā es jautāju: vai Dievs Savu tautu ir atstūmis? Nepavisam ne. Jo arī es esmu israēlietis,
Ābrahāma dzimuma, Benjamīna cilts.
2
Dievs nav atstūmis Savu tautu, ko Viņš jau iepriekš bija izredzējis. Jeb vai jūs nezināt, kas
rakstīts par Eliju, kā viņš apsūdz Israēlu Dievam: 3 Kungs, Tavus praviešus viņi ir nokāvuši, Tavus
altārus izpostījuši, tā ka es viens esmu palicis, un nu tie tīko pēc manas dzīvības.
4
Bet ko viņam atbild Dieva balss: Es esmu Sev atlicinājis septiņus tūkstošus, kas savus ceļus nav
locījuši Baala priekšā!
5
Gluži tāpat arī šinī laikā ir palicis pāri mazs atlikums pēc žēlastības.
6
Bet, ja pēc žēlastības, tad vairs ne no darbiem, citādi žēlastība vairs nebūtu žēlastība.
7
Kas no tā izriet? Pēc kā Israēls tiecas, to viņš nav sasniedzis, tikai Dieva izvēlētie to ir
sasnieguši, bet pārējo sirdis ir tikušas apcietinātas, 8 kā ir rakstīts: Dievs viņiem devis truluma garu, acis,
lai tie neredzētu, un ausis, lai tie nedzirdētu, līdz pat šai dienai.
9
Un Dāvids saka: viņu bagāti klātais galds viņiem kļūs par slazdu un cilpu, par krišanas un soda
iemeslu.
1

VEcordia, izvilkums L-EVANG1

14

Pāvila vēstules. Marka Evaņģēlijs

Viņu acis tiks aptumšotas, ka viņi vairs neredzēs, un viņu muguras būs saliektas vienumēr.
Es jautāju tālāk: vai viņi paklupuši, lai ietu bojā? Nebūt ne. Ar viņu apgrēcību pestīšana nākusi
pie pagāniem, lai viņus mudinātu uz sacensību.
12
Bet, ja jau viņu apgrēcība ir pasaulei ieguvums un viņu iztrūkums – ieguvums pagāniem, cik
daudz vairāk viņu pilnais skaits.
13
Jums es to saku, pagāniem. Tā kā esmu pagānu apustulis, es turu godā savu darbu, 14 cerēdams
mudināt uz sacensību savus ciltsbrāļus un dažus viņu starpā glābt.
15
Jo, ja jau viņu atmešana devusi pasaulei salīdzināšanu, ko citu dos viņu pieņemšana kā dzīvību
mirušiem?
16
Ja jau pirmais guvums ir svēts, tad arī visa mīkla, un, ja sakne ir svēta, tad arī zari.
17
Bet, ja nu daži zari izlauzti un tu, meža eļļaskoka atvase būdams, esi uzpotēts viņu vietā un
dabūjis daļu pie eļļaskoka saknes un taukuma, 18 tad nelielies zaru priekšā; bet, ja lielies, zini: ne tu nesi
sakni, bet sakne nes tevi!
19
Tu varbūt iebildīsi: zari izlauzti, lai es tiktu uzpotēts.
20
Pareizi, savas neticības dēļ tie izlauzti, bet tu turies ar savu ticību. Tāpēc neesi iedomīgs, bet
pilns bijības!
21
Jo, ja Dievs nav taupījis dabīgos zarus, viņš arī tevi netaupīs!
22
Redzi šeit kopā: Dieva laipnību un bardzību! Bardzību pret tiem, kas krituši, laipnību pret tevi,
ja tu tikai paliksi uzticīgs šai laipnībai; citādi arī tevi izcirtīs!
23
Viņi turpretim, ja viņi nepaliks savā neticībā, tiks iepotēti. Jo Dievs viņus spēj atkal iepotēt.
24
Jo, ja tu no sava dabīgā celma, meža eļļaskoka, esi izcirsts un pret savu dabu esi iepotēts dārza
eļļaskokā, cik daudz vieglāk šie, kas pēc savas dabas jau viņam pieder, var tikt iepotēti savā pašu
eļļaskokā!
25
Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri, proti, ka vienai
Israēla daļai sirds tikusi nocietināta, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas.
26
Un tā viss Israēls tiktu glābts, jo ir rakstīts: no Ciānas nāk Glābējs, Viņš novērsīs bezdievību no
Jēkaba.
27
Un šī būs Mana derība ar viņiem, kad Es dzēsīšu viņu grēkus.
28
Pēc evaņģēlija viņi ir ienaidnieki jūsu dēļ; bet pēc izvēles – Dieva mīļoti tēvu dēļ.
29
Jo neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un Viņa aicinājums.
30
Jo, kā jūs kādreiz esat bijuši nepaklausīgi Dievam, bet tagad viņu nepaklausības dēļ esat
piedzīvojuši žēlastību, 31 gluži tāpat viņi tagad kļuvuši nepaklausīgi jūsu apžēlošanas labā, lai pēc tam
paši tiktu apžēloti.
32
Tā Dievs it visus pakļāvis nepaklausībai, lai pār visiem apžēlotos.
33
Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums! Cik neizprotamas Viņa tiesas un cik
neizdibināmi Viņa ceļi!
34
Kas gan ir izpratis Dieva prātu, kas ir bijis Viņa padoma devējs?
35
Jeb kas Viņam ko iepriekš devis, par ko nāktos atmaksa?
36
No Viņa, caur Viņu, uz Viņu visas lietas. Viņam lai gods mūžīgi! Āmen.
10
11

12. nodaļa
Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam
patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.
2
Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu,
kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.
3
Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tās žēlastības vārdā, kas man dota: netiekties pāri
noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris.
4
Jo, kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums, 5 tāpat
mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi.
6
Kad nu mums, pēc mums piešķirtās žēlastības, ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir pravieša
spējas, izpaužas saskaņā ar ticības mēru, 7 kalpošanas spējas – kalpošanā, spējas mācīt – mācīšanā; 8
pamācīšanas spējas – pamācīšanā, kas dod no sava, lai to dara vientiesīgi, kas valda, lai dara to rūpīgi,
kas strādā žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku.
9
Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs.
10
Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā.
11
Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot Tam Kungam, 12 priecīgi cerībā,
pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās.
1

VEcordia, izvilkums L-EVANG1

15

Pāvila vēstules. Marka Evaņģēlijs

Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību!
Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet!
15
Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud.
16
Turiet vienādu prātu cits pret citu, neesiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem! Neliecieties
paši gudri esam.
17
Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem.
18
Ja iespējams, no savas puses, turiet mieru ar visiem cilvēkiem.
19
Neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts: Man pieder
atriebšana, Es atmaksāšu, saka Tas Kungs.
20
Bet, ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu; ja tas cieš slāpes, dod viņam dzert. Tā
darīdams, tu uz viņa galvas sakrāsi kvēlojošas ogles.
21
Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu!
13
14

13. nodaļa
Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir
Dieva ieceltas.
2
Tātad tas, kas pretojas valsts varai, saceļas pret Dieva iestādījumu. Bet tie, kas saceļas pret to,
paši sev sagādā sodu.
3
Jo valdītāji nav bīstami labam darbam, bet ļaunam. Tu negribi bīties valsts varas, labi, dari to,
kas labs, tad tu saņemsi viņas uzslavu, 4 jo tā ir Dieva kalpone tevis labā. Bet, ja tu dari ļaunu, tad
bīsties; ne velti tā nes zobenu, jo tā ir Dieva kalpone, atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu.
5
Tādēļ nepieciešami tai paklausīt ne vien soda dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ.
6
Tāpēc maksājiet arī savas nodevas: viņi, kas uz to raugās, ir Dieva kalpi.
7
Dodiet katram, kas viņam pienākas: nodevas, kam nākas nodevas, muitu, kam nākas muita,
bijību, kam nākas bijība, cieņu, kam nākas cieņa.
8
Nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat. Jo, kas otru mīl, tas ir
piepildījis bauslību.
9
Jo baušļi: tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zagt, tev nebūs iekārot un ja vēl
ir kāds cits bauslis, saņemami kopā šinī vārdā, proti: mīli savu tuvāko kā sevi pašu.
10
Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara: tātad bauslības piepildījums ir mīlestība.
11
To darait, saprazdami šo laiku, ka jums pienākusi stunda celties no miega. Jo tagad mūsu
pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi.
12
Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas
bruņās.
13
Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā, izvirtībā un izlaidībā, ķildās un
naidā, 14 bet lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus, un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās.
1

14. nodaļa
Pieņemiet tos, kas ticībā vēl vāji, un netiesājiet viņu domas.
2
Cits savā ticībā ēd visu, bet cits nav tik stiprs un ēd tikai dārzaugus.
3
Tas, kas ēd, lai nenicina to, kas neēd; bet tas, kas neēd, lai netiesā to, kas ēd visu. Jo Dievs viņu
pieņēmis.
4
Kas tu tāds esi, ka tu tiesā cita kalpu? Viņš stāv vai krīt savam Kungam. Un viņš stāvēs, jo viņa
Kungs spēj viņu stiprināt.
5
Dažs ievēro vienu dienu vairāk par otru, dažs turpretim visas dienas tur vienādas: ikviens lai
pilnīgi turas savā pārliecībā!
6
Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro, to ievēro Tam Kungam par godu un, kas ko ēd, ēd to Tam
Kungam par godu, jo viņš par to pateicas Dievam. Bet arī tas, kas neēd, to dara Tam Kungam par godu,
jo arī viņš pateicas Dievam.
7
Jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam.
8
Jo, ja dzīvojam, dzīvojam savam Kungam un, ja mirstam, mirstam savam Kungam. Tātad, vai
dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam Kungam.
9
Jo tādēļ Kristus ir miris un dzīvs tapis, lai būtu Kungs pār mirušiem un dzīviem.
10
Bet kā tad tu tiesā savu brāli? Jeb arī: kāpēc tu nicini savu brāli? Mēs taču reiz visi stāvēsim
Dieva soģa krēsla priekšā!
11
Jo ir rakstīts: tik tiešām, ka Es dzīvoju, saka Tas Kungs, Manā priekšā lieksies visi ceļi, un visas
mēles atzīsies Dievam.
1
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Tātad ikviens no mums atbildēs Dievam par sevi.
Tāpēc netiesāsim vairs cits citu, bet labāk spriediet, ka netopat brālim par piedauzību vai par
iemeslu viņa krišanai.
14
Es zinu un esmu pārliecināts Kungā Jēzū, ka nekas nav nešķīsts pats par sevi: vienīgi tam, kas
domā, ka tas nešķīsts, tam tas nešķīsts.
15
Bet, ja tavs brālis ēdiena dēļ ir noskumis, tad tu vairs nestaigā mīlestībā. Neved ar savu ēdienu
postā to, par ko Kristus ir miris.
16
Tad lai nu tas, kas jums tas labais, netop par zaimiem!
17
Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.
18
Tad nu tas, kas šinīs lietās kalpo Kristum, ir Dievam tīkams un cienījams cilvēku starpā.
19
Tāpēc mēs dzenamies pēc miera un pēc tā, lai cits citu celtu ticībā.
20
Neposti Dieva darbu ēdiena dēļ! Viss gan ir šķīsts par sevi, bet cilvēkam, kas ēzdams
apgrēcinājas, tas ir par ļaunu.
21
Tāpēc ir labāk neēst gaļu un nedzert vīnu, nedz arī ko citu darīt, kas brāli apgrēcina.
22
Tu paturi savu ticību, kas tev ir, Dieva priekšā. Svētīgs tas, kas sevi netiesā tajā, ko atzīst par
labu.
23
Bet tas, kas šaubīdamies ēd, ir jau nosodīts, jo tas to nedara ticībā. Bet viss, kas nenāk no
ticības, ir grēks.3
12
13

15. nodaļa
Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu
sev pašiem.
2
Ikviens mūsu starpā lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu.
3
Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu Sev pašam, bet kā rakstīts: to zaimi, kas Tevi apsmēja,
krituši uz Mani.
4
Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu
smeldami Rakstos, iegūtu cerību.
5
Bet Dievs, no kā nāk izturība un ieprieca, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristū Jēzū, 6
lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu.
7
Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu.
8
Es gribu sacīt: Kristus ir kļuvis par kalpu apgraizītajiem Dieva patiesības dēļ, lai apstiprinātu
tēviem dotos solījumus, 9 lai citas tautas slavētu Dievu par Viņa žēlastību, kā ir rakstīts: tāpēc es Tevi
slavēšu tautu starpā un dziedāšu Tavam Vārdam.
10
Un citur: priecājieties, jūs tautas, kopā ar Viņa tautu.
11
Un vēl: slavējiet To Kungu, pasaules tautas, un uzgavilējiet Viņam, visi ļaudis!
12
Arī Jesaja vēl saka: nāks Isaja atvase un celsies kāds, lai valdītu pār tautām, uz Viņu tautas liks
savu cerību.
13
Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti
cerībā Svētā Gara spēkā.
14
Bet es pats, mani brāļi, es par jums esmu pārliecināts, ka jūs paši jau esat krietni, apveltīti ar
visu atziņu un spējīgi cits citu pamācīt.
15
Varbūt es mazliet pārdroši jums esmu rakstījis, gribēdams jums visu to atgādināt tās žēlastības
vārdā, ko Dievs man devis, 16 lai es, būdams Kristus Jēzus kalps citām tautām, pildītu priestera
pienākumus pie Dieva evaņģēlija, lai šīs tautas kļūtu Dievam par patīkamu Svētā Gara svētītu upuri.
17
Es teicu sevi laimīgu Dieva lietās Jēzū Kristū, 18 jo es iedrošinos stāstīt tikai par to, ko Kristus
darījis caur mani, gan vārdos, gan darbos, vezdams pie ticības citas tautas, 19 Gara spēkā, varenām
zīmēm un brīnumiem: sākot ar Jeruzālemi, es visapkārt līdz pat Illīrijai visur esmu izpildījis savu
uzdevumu, pauzdams Kristus evaņģēliju.
20
Jo es esmu turējis par savu godu nest evaņģēliju tur, kur Kristus Vārds vēl nav pazīstams, lai
neceltu namu uz sveša pamata, 21 bet kā ir rakstīts: redzēs tie, kam nebija sludināts par Viņu, un nāks pie
atziņas, kas nebija dzirdējuši.
22
Šī paša iemesla dēļ bieži esmu ticis aizkavēts pie jums nākt.
23
Bet man tagad vairs nav vietas šajās zemēs, un es jau kopš daudz gadiem ilgojos pie jums nākt,
24
kad došos uz Spāniju, tad es ceru, ka ceļā uz turieni redzēšu jūs, un jūs mani vadīsit tālāk uz turieni,
kad būšu papriekš daudzmaz baudījis prieku jūsu vidū.
1

3

V.E.: Krievu Bībelē ir vēl panti {R-EVANG1}.
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Bet tagad es eju uz Jeruzālemi nest palīdzību svētajiem.
Jo Maķedonija un Ahaja lēmušas sūtīt kādu pabalstu nabagiem Jeruzālemes svēto starpā.
27
Tā viņas lēmušas, jo viņas arī tiem to parādā: jo, ja citas tautas kļuvušas to līdzdalībnieces
garīgās lietās, viņām savukārt nākas kalpot tiem laicīgajās.
28
Kad nu šo darbu būšu pabeidzis un šo dāvanu būšu nodevis viņu rokās, es došos uz Spāniju,
ceļā iegriezdamies pie jums.
29
Un es zinu, ka pie jums nonākdams, nākšu ar pilnu Kristus svētību.
30
Es jūs lūdzu, brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus un Gara mīlestības vārdā, nāciet man palīgā
savās aizlūgšanās Dieva priekšā, 31 ka tieku izglābts no neticīgajiem, kas ir Jūdejā, un ka svētie
Jeruzālemē manu palīdzību uzņem ar labvēlību.
32
Lai es pie jums varētu ierasties ar priecīgu sirdi un, ja Dievs to gribēs, kopā ar jums varētu
atspirgt.
33
Bet miera Dievs lai ir ar jums visiem. Āmen.
25
26

16. nodaļa
Jūsu gādībai ieteicu Foibu, mūsu māsu, kas kalpo Kenhrejas draudzē.
2
Uzņemiet viņu iekš Tā Kunga, kā svētajiem klājas, un palīdziet viņai, ja viņai kādā lietā
vajadzīgs jūsu atbalsts: arī viņa daudziem bijusi par aizstāvi, arī man pašam.
3
Sveicinait Prisku un Akvilu, mana darba biedrus Kristū Jēzū; 4 viņi savu galvu likuši ķīlā par
manu dzīvību, tā ka viņiem ne vien es esmu pateicīgs, bet visas pagānu draudzes; 5 arī draudzi viņu
namā sveicinait. Sveicinait manu mīļoto Epainetu, kas ir pirmais Kristus guvums Āzijā.
6
Sveicinait Mariju, kas daudz pūlējusies jūsu labā.
7
Sveicinait Androniku un Jūniju, manus ciltsbrāļus un cietuma biedrus, kas ieņem cienīgu vietu
starp apustuļiem un jau pirms manis bijuši Kristū.
8
Sveicinait Ampliatu, kas man ir mīļš Kristū.
9
Sveicinait manu darbabiedru Kristū – Urbānu un manu mīļo Stahiju.
10
Sveicinait pārbaudīto Kristus mācekli Apellu. Sveicinait tos, kas pieder pie Aristobula saimes
ļaudīm.
11
Sveicinait manu ciltsbrāli Herodionu. Sveicinait Narkisa saimes ļaudis, kas ir mūsu Kungā.
12
Sveicinait Trifainu un Trifozu, kas strādā Tā Kunga darbu. Sveicinait mīļoto Persidu, kas daudz
pūlējusies Tā Kunga darbā.
13
Sveicinait Kungā izredzēto Rūfu un viņa māti, kas ir arī manējā.
14
Sveicinait Asinkritu, Flegontu, Hermeju, Patrobu, Hermu un brāļus, kas atrodas pie viņiem.
15
Sveicinait Filologu, Jūliju, Nereju un viņa māsu, Olimpu un visus svētos, kas pie viņiem.
16
Sveicinait cits citu ar svēto skūpstu. Jūs sveicina visas Kristus draudzes.
17
Es lieku jums pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko
esat mācījušies: vairieties no viņiem!
18
Tādi cilvēki nekalpo mūsu Kungam Kristum, bet savam vēderam un ar saviem saldajiem
vārdiem un skaistajām runām pieviļ vientiesīgo sirdis.
19
Bet jūsu paklausība visiem kļuvusi zināma, tāpēc man par jums ir prieks; bet tikai vēlos, lai jūs
būtu gudri uz labu, bet vientiesīgi uz ļaunu.
20
Bet miera Dievs drīzumā samīs sātanu apakš jūsu kājām! Mūsu Kunga Jēzus žēlastība lai ir ar
jums!
21
Jūs sveicina Timotejs, mans darba biedrs, kā arī Lukijs, Jazons un Sozipatrs, mani ciltsbrāļi.
22
Es, Tercijs, šīs vēstules rakstītājs, sveicinu jūs Kungā.
23
Jūs sveicina Gajs, mans un visas draudzes nama tēvs. Jūs sveicina Erasts, pilsētas saimniecības
vadītājs, un brālis Kvarts.
24
Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums visiem!4
25
Bet Tam, kas jūs var stiprināt, kā to rāda mans evaņģēlijs un vēstījums par Jēzu Kristu, kurā
atklājas noslēpums, kas mūžiem bijis neizpausts, 26 bet tagad darīts zināms un ar pravieša rakstiem uz
Dieva pavēli sludināts visām tautām, lai tās pakļautu ticībai, – 27 vienīgajam visugudrajam Dievam, lai
caur Jēzu Kristu ir gods mūžu mūžos. Āmen.
1

4

V.E.: Tālākais teksts krievu Bībelē nav.

VEcordia, izvilkums L-EVANG1

18

Pāvila vēstules. Marka Evaņģēlijs

Pāvila 1. vēstule korintiešiem
(V.E.: Krieviski: «Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла» {R-EVANG1})
1. nodaļa
Pāvils, pēc Dieva prāta aicināts Kristus Jēzus apustulis, un brālis Sostens 2 Dieva draudzei
Korintā, Jēzū Kristū svētītiem, aicinātiem svētajiem un visiem, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus
Vārdu visās vietās, tiklab pie viņiem, kā pie mums: 3 žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un
Kunga Jēzus Kristus!
4
Es pateicos Dievam vienumēr jūsu dēļ par žēlastību, kas jums ir dota Kristū Jēzū, 5 jo ar Viņu
jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās viscaur vārdos un atziņā, 6 tāpēc ka Kristus liecībai ir likti stipri
pamati jūsu vidū, 7 tādēļ jums netrūkst nevienas dāvanas, un jūs sagaidāt mūsu Kunga Jēzus Kristus
parādīšanos.
8
Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam, nevainojamus mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā.
9
Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis Sava Dēla Jēzus Kristus, mūsu Kunga, sadraudzībā.
10
Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un
neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā.
11
Jo man par jums, mani brāļi, ir pienākušas ziņas no Hloes nama ļaudīm, ka jūsu starpā ir ķildas.
12
Es gribu teikt to, ko pie jums visur dzird runājam, viens saka: es turos pie Pāvila, otrs: es pie
Apolla, trešais: es pie Kēfas, bet ceturtais: es pie Kristus.
13
Vai tad Kristus ir dalīts? Vai tad Pāvils ir par jums krustā sists? Jeb vai jūs esat kristīti uz Pāvila
vārdu?
14
Paldies Dievam, ka es pie jums cita neviena neesmu kristījis kā vien Krispu un Gaju; 15 tā
neviens nevar teikt, ka jūs esat kristīti uz manu vārdu.
16
Es gan kristīju arī Stefanas namu, bet neatceros, vai vēl kādu citu būtu kristījis.
17
Jo Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet evaņģēliju sludināt, ne gudriem vārdiem, lai Kristus
krusts nepaliktu bez satura.
18
Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks.
19
Jo ir rakstīts: Es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu. –
20
Kur paliek gudrie? Kur rakstu mācītāji? Kur šīs pasaules vārdu meistari? Vai tad Dievs nav
pārvērtis pasaules gudrību ģeķībā?
21
Jo, kad pasaule ar savu gudrību Dievu Viņa gudrībā neatzina, tad Dievam labpatika izglābt
ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu.
22
Jūdi prasa zīmes, un grieķi meklē gudrību.
23
Bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība, 24 bet tiem,
kas aicināti, tiklab jūdiem, kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība.
25
Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka.
26
Raugait, brāļi, savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz
augsti dzimušo.
27
Bet, kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros; un, kas nespēcīgs pasaulē,
to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros; 28 un, kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to
Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas; 29 lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā.
30
Pateicoties Viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par
taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu, 31 lai būtu, kā ir rakstīts: kas lielās, tas lai lielās ar To Kungu.
1

1

2. nodaļa
Un tā arī es, pie jums nākdams, nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dieva

liecību.
Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu.
Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā.
4
Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka
izpausmē, 5 lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā.
6
Gudrību arī mēs sludinām, bet pilnīgajiem, ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules valdnieku
gudrību, kas lemti iznīcībai, 7 bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs
paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā.
8
To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks; jo, ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā
situši godības Kungu.
2
3
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Bet tā ir, kā rakstīts: ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav
nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl. –
10
Mums Dievs to ir atklājis ar Savu Garu, jo Gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus.
11
Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā. Tāpat arī neviens nespēj
izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva Gars.
12
Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to Garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs
mums dāvājis.
13
To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko Gars māca, garīgas lietas
garīgi apspriezdami.
14
Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva Gara; jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar
saprast, jo tas ir garīgi apspriežams.
15
Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina.
16
Jo kas ir atzinis Tā Kunga prātu, lai Viņam varētu dot padomu? Bet mums ir Kristus prāts.
9

1

3. nodaļa
Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem

Kristū.
Es jums devu pienu un ne smagu barību. To jūs nevarējāt panest, arī vēl tagad nevarat.
Jo jūs vēl esat miesīgi. Kamēr jūsu starpā naids un ķildas, vai tad neesat miesīgi un vai
nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki?
4
Jo, kad viens saka: es turos pie Pāvila, bet otrs: es pie Apolla, – vai tad neesat miesīgi?
5
Kas tad ir Apolls, un kas ir Pāvils? Tik kalpi, ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi, ikviens tā, kā
Tas Kungs viņam devis.
6
Es dēstīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai.
7
Tamdēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē.
8
Dēstītājs un laistītājs – abi sader kopā un katrs dabūs savu algu, pēc sava darba.
9
Jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne.
10
Pēc Dieva dotās žēlastības es kā gudrs namdaris liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku. Bet katrs lai
pielūko, kā viņš to ceļ.
11
Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus.
12
Bet, ja kas ceļ uz šā pamata zeltu, sudrabu, dārgakmeņus, koku, sienu vai salmus, 13 katra darbs
tiks redzams: tiesas diena to atklās, jo tā parādīsies ar uguni, un, kāds kura darbs ir, to uguns pārbaudīs.
14
Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, tas dabūs algu; 15 ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieš, bet
viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni.
16
Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva Gars jūsos mājo?
17
Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās; jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat.
18
Lai neviens sevi nepieviļ! Ja kas jūsu starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tam jātop
ģeķim, lai tas kļūtu gudrs.
19
Jo šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķība. Jo ir rakstīts: Viņš satver gudros viņu viltībā, 20
un atkal: Tas Kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. –
21
Tamdēļ neviens lai nelielās ar cilvēkiem. Jo viss ir jūsu.
22
Vai tas būtu Pāvils, vai Apolls, vai Kēfa, vai pasaule, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadējās vai
nākamās lietas, viss jums pieder.
23
Bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam.
2
3

4. nodaļa
Tā lai ikviens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem.
2
No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami.
3
Bet tā man ir maza lieta, ka jūs mani tiesājat vai kāda cilvēku tiesa; es neesmu arī pats sev
tiesnesis.
4
Es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots, mans tiesnesis ir Tas Kungs.
5
Tātad netiesājiet priekšlaikus, tiekāms Tas Kungs atnāks; Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts
tumsībā un atklās siržu nodomus, un tad ikvienam būs sava uzslava no Dieva.
6
Bet to, brāļi, es esmu attiecinājis uz sevi un uz Apollu, jūsu labad, lai jūs pie mums mācāties
nepacelties pār to, kas ir rakstīts, lai jūs viena cilvēka dēļ neuzpūšaties pret citu.
7
Ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet, ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies,
it kā nebūtu saņēmis?
1
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Jūs jau gan esat tapuši bagāti un sākuši valdīt bez mums. Kaut jūs valdītu, ka arī mēs ar jums
kopā varētu valdīt.
9
Man šķiet, ka Dievs nolicis mūs, apustuļus, par pēdējiem, it kā nāvei nolemtus. Jo mēs esam
kļuvuši par izsmieklu pasaulei, eņģeļiem un cilvēkiem.
10
Mēs esam ģeķi Kristus dēļ, bet jūs gudri Kristū; mēs nespēcīgi, bet jūs stipri; jūs cienīti, bet mēs
nicināti.
11
Līdz šai stundai mēs ciešam badu un slāpes, esam pliki un vajāti, bez pajumtes.
12
Un mēs grūti strādājam savām rokām. Mūs lamā, un mēs svētījam; mūs vajā, un mēs paciešam;
13
mūs zaimo, un mēs iepriecinām. Mēs esam kļuvuši kā par atkritumiem pasaulē, kājām minami visiem
līdz šai dienai.
14
To rakstu jums, nevis jūs apkaunodams, bet pamācīdams kā savus mīļus bērnus.
15
Jebšu jums būtu desmit tūkstoši pamācītāju Kristū, tad tomēr jums nav daudz tēvu; jo es jūs
esmu, evaņģēliju sludinādams, dzemdinājis Kristū Jēzū.
16
Tagad jūs pamācu: sekojiet manai priekšzīmei!
17
Tādēļ es pie jums sūtīju Timoteju, kas ir mans mīļais un uzticīgais bērns Tā Kunga darbā, tas
jums atgādinās manus Kristus dotos noteikumus, kā es visur mācu katrā draudzē.
18
Daži uzpūtušies, es nenākšot pie jums.
19
Bet es drīz nākšu pie jums, kad tas būs Tā Kunga prāts, un gribu redzēt uzpūtušos – ne viņu
vārdus, bet viņu spēku.
20
Jo Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā.
21
Ko jūs gribat? Vai lai es pie jums nāku ar rīksti vai ar mīlestību un lēnprātību?
8

5. nodaļa
Stāsta par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu, kāda nav sastopama pat pagānu starpā. Tur kāds
dzīvo ar sava tēva sievu.
2
Un jūs vēl esat uzpūtušies, kur vajadzēja būt noskumušiem, lai tas, kas to darījis, tiktu izmests
no jūsu vidus.
3
Kaut gan miesīgi tālumā, bet garā pie jums, es it kā klātbūdams esmu jau nolēmis par to, kas tā
noziedzies: 4 ka mēs, jūs un mans gars, sanākam kopā Kunga Jēzus Vārdā 5 un viņu nododam ar mūsu
Kunga Jēzus spēku sātanam miesas samaitāšanai, lai gars tiktu izglābts Tā Kunga dienā.
6
Jūsu lielīšanās nav laba. Vai nezināt, ka maz rauga saraudzē visu mīklu?
7
Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla! Jūs taču esat neraudzēti; jo arī mūsu Pashā jērs ir par
mums upurēts – Kristus.
8
Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunuma un netikumības raugu, bet ar skaidrības
un patiesības neraudzētajām maizēm.
9
Es jums rakstīju savā vēstulē, lai nebiedrojaties ar netikļiem.
10
Es nedomāju – vispār ar šīs pasaules netiklajiem vai mantraušiem, vai laupītājiem, vai elku
kalpiem; tad jau jums vajadzētu aiziet no šīs pasaules.
11
Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls
vai mantrausis, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs; ar tādu jums nebūs kopā pat
ne ēst.
12
Kāda man daļa tos tiesāt, kas ārā? Vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā?
13
Tos, kas ārā, Dievs sodīs. Izmetiet ārā ļauno no sava vidus!
1

1

6. nodaļa
Ja jums citam pret citu ir kāda sūdzība, vai tad jāgriežas pie netaisno tiesas un ne pie svēto

tiesas?
Jeb vai jūs nezināt, ka svētie tiesās pasauli? Ja tad nu jūs esat pasaules tiesneši, vai tad jūs
nebūtu cienīgi iztiesāt vismazākās lietas?
3
Vai nezināt, ka mēs tiesāsim eņģeļus? Kamdēļ tad gan nevarētu iztiesāt laicīgās lietas?
4
Ja jums ir sūdzības par laicīgām lietām, vai tad jūs ieceļat tādus par tiesnešiem, kas nav cienīti
draudzē?
5
To es saku jums par apkaunošanu. Vai tad jūsu vidū nebūtu neviena prātīga vīra, kas brāļu starpā
varētu tiesu spriest?
6
Bet brālis iet tiesāties ar brāli, un tad vēl pie neticīgajiem.
7
Jau tā nav laba lieta, ka jūsu starpā vispār tiesājas. Kādēļ jūs labāk nepaciešat netaisnību? Kādēļ
jūs labāk nepanesat pārestību?
2
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Bet jūs darāt netaisnību un pārestību un to vēl brāļiem.
Jeb vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties! Ne netikli, ne elku
kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki,5 ne vīriešu piegulētāji, 10 ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne
zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību.
11
Un daži no jums bija tādi. Bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga
Jēzus Kristus Vārdā un mūsu Dieva Garā.
12
Viss man ir atļauts, bet ne viss der. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt.
13
Barība vēderam, un vēders barībai. Bet Dievs abus iznīcinās. Miesa nav netiklībai, bet Tam
Kungam, un Tas Kungs miesai.
14
Dievs ir To Kungu uzmodinājis, un Viņš uzmodinās arī mūs ar Savu spēku.
15
Vai nezināt, ka jūsu miesas ir Kristus locekļi? Vai tad lai es padaru Kristus locekļus par netikles
locekļiem? Nemūžam ne!
16
Jeb vai nezināt, ka tas, kas biedrojas ar netikli, ir viena miesa ar to? Ir sacīts: tie abi būs viena
miesa. –
17
Bet, kas turas pie Tā Kunga, ir viens gars ar Viņu.
18
Sargaities no netiklības! Katrs cits grēks, ko cilvēks dara, paliek ārpus miesas, bet, kas
netiklības grēku dara, grēko pie savas paša miesas.
19
Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no
Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem?
20
Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu!
8
9

7. nodaļa
Bet attiecībā uz to, ko man rakstījāt, – cilvēkam ir labi sievu neaizskart.
2
Bet netiklības novēršanas labā lai katram ir sava sieva un katrai sievai savs vīrs.
3
Vīrs lai izpilda savu pienākumu pret sievu un sieva pret vīru.
4
Sievai nav noteikšana par savu miesu, bet vīram; un tāpat vīram nav noteikšana par savu miesu,
bet sievai.
5
Neatraujieties viens otram, kā vien uz kādu laiku pēc pašu vienošanās, lai atrastu laiku Dieva
lūgšanai, un tad turieties atkal kopā, lai sātans jūs nekārdinātu jūsu nesavaldības dēļ.
6
Bet to es saku piekāpdamies un ne pavēlēdams.
7
Bet es gribētu, lai visi cilvēki būtu kā es; tomēr tur katram ir sava Dieva dota dāvana, vienam
tāda, otram citāda.
8
Bet neprecētiem un atraitnēm es saku: ir labi, ja tie paliek tādi kā es.
9
Bet, ja tie nevar atturēties, tad lai dodas laulībā, jo labāk iedoties laulībā nekā kaist kārībā.
10
Bet laulātiem es pavēlu, tomēr ne es, bet Tas Kungs: sievai nešķirties no vīra, 11 un, ja tā ir
atšķīrusies, tad tai palikt neprecētai vai izlīgt ar savu vīru; un vīram neatstumt sievu.
12
Bet pārējiem saku es, ne Tas Kungs: ja kādam brālim ir neticīga sieva un tā vēlas ar viņu kopā
dzīvot, tad viņam to nebūs atstumt.
13
Un, ja kādai sievai ir neticīgs vīrs un tas vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņai to nebūs atstumt.
14
Jo neticīgais vīrs ir svētīts caur sievu, un neticīgā sieva ir svētīta caur vīru; jo citādi jūsu bērni
būtu nešķīsti, bet tagad tie ir svēti.
15
Ja neticīgais šķiras, lai tas šķiras; tādā gadījumā brālis vai māsa nav saistīti; jo uz mieru Dievs
mūs ir aicinājis.
16
Kā tu, sieva, zini, vai varēsi izglābt savu vīru? Jeb kā tu, vīrs, zini, vai varēsi izglābt savu sievu?
17
Tik katrs lai dzīvo tā, kā Tas Kungs tam piešķīris viņa daļu un kā Dievs kuru ir aicinājis. To es
tā noteicu visās draudzēs.
18
Ja kāds aicināts, būdams apgraizīts, lai to neslēpj. Ja kāds aicināts kā neapgraizīts, lai netiek
apgraizīts.
19
Apgraizīšana vai neapgraizīšana par sevi nav nekas, bet galvenais ir Dieva baušļu pildīšana.
20
Ikviens lai paliek tai stāvoklī, kurā tas aicināts.
21
Ja esi aicināts, vergs būdams, neskumsti par to! Bet, ja vari kļūt brīvs, tad labāk kļūsti.
22
Jo, kas ir aicināts par Tā Kunga mācekli, vergs būdams, tas ir Tā Kunga atbrīvots; tāpat, ja kas
aicināts, brīvs būdams, tas ir Kristus vergs.
23
Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem.
24
Katrs, brāļi, lai paliek tai stāvoklī Dieva priekšā, kurā tas aicināts.
1

5

Burtiski: mīkstie; prieka zēni.
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Bet, kas attiecas uz jaunavām, tur man nav mūsu Kunga pavēles; es izsaku tikai savas domas kā
tāds, kam Tas Kungs piešķīris Savā žēlastībā uzticību.
26
Tā man šķiet, ka tagadējā bēdu laikā ir cilvēkam labi palikt tāpat.
27
Ja esi jau saistījies ar sievu, nemeklē šķiršanos; ja esi bez sievas, nemeklē sievu.
28
Bet, ja tu arī dodies laulībā, tas nav grēks, un, ja jaunava dodas laulībā, tā negrēko; tādiem savas
miesas bēdas gan būs, bet es jūs gribētu saudzēt.
29
Bet to, brāļi, es saku: laiks ir īss. Tādēļ turpmāk precētie lai ir kā neprecēti; 30 un kas raud, kā
tādi, kas neraud; un kas priecājas, kā tādi, kas nepriecājas; un kas pērk, kā tādi, kas to negrib paturēt; 31
un kas šo pasauli lieto, kā tādi, kas to nelieto, jo šīs pasaules kārtība paiet.
32
Bet es gribu, ka jūs būtu bez zūdīšanās. Neprecētais rūpējas par Tā Kunga lietām, kā patikt Tam
Kungam.
33
Bet precētais rūpējas par pasaules lietām, kā patikt sievai: viņa sirds ir dalīta.
34
Tāpat neprecētā un jaunava rūpējas par Tā Kunga lietām, lai būtu svēta miesā un garā; bet
precētā rūpējas par pasaules lietām, lai patiktu vīram.
35
To es saku jums pašiem par labu, ne it kā gribēdams jums apmest cilpu, bet ka jūs godīgi
dzīvojat un pie Tā Kunga turaties bez mitēšanās.
36
Bet, ja kam šķiet, ka tas nodara pārestību savai jaunavai, ja tā paliek pāri par gadiem, un ja tam
tā jānotiek, lai viņš dara, kā grib; viņš negrēko; lai tie iedodas laulībā.
37
Bet, kas ir noteikts savā sirdī un kam nav vajadzības, bet ir pietiekoši gribasspēka un arī sirdī
nolēmis paturēt savu jaunavu neprecētu, tas dara labi.
38
Tātad, kas savu jaunavu izprecina, dara labi, bet, kas neizprecina, dara labāk.
39
Sieva ir saistīta, kamēr viņas vīrs dzīvo. Bet, ja vīrs ir miris, tad viņa ir brīva un var apprecēties,
ar ko vēlas, bet tikai turoties pie Tā Kunga.
40
Bet svētīgāka, pēc manām domām, tā ir, ja tā paliek tāpat. Es domāju, ka arī man ir Dieva Gars.
25

8. nodaļa
Bet kas attiecas uz elku upuriem, mēs zinām, ka mums visiem ir atziņa. Atziņa dara uzpūtīgus,
bet mīlestība ceļ.
2
Ja kas domā ko atzinis, tas nav vēl tā atzinis, kā pienākas.
3
Bet, ja kas Dievu mīl, to Dievs ir atzinis.
4
Attiecībā uz elku upuru gaļas ēšanu mēs zinām, ka nav neviena elka pasaulē un ka nav cita
Dieva kā viens vienīgs.
5
Lai gan ir tā saucamie dievi vai debesīs, vai zemes virsū – jo dievu un kungu ir daudz, 6 bet
mums ir tik viens Dievs, Tēvs, no kura visas lietas un kurš ir mūsu ilgu mērķis; un tik viens Kungs,
Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, arī mēs caur Viņu.
7
Bet ne visos ir atziņa. Bet daži, līdz šim vēl pieraduši pie elkiem, uzskata to, ko viņi ēd, par elku
upuri, un tas apgāna viņu jau tā vājo sirdsapziņu.
8
Ēdiens mūs netuvinās Dievam; ne mēs esam sliktāki neēzdami, nedz labāki ēzdami.
9
Bet pielūkojiet, ka šī jūsu brīvība netop vājajiem par piedauzību.
10
Jo, ja kas redzēs tevi, kam ir atziņa, elku namā pie galda sēžam, vai tad sirdsapziņa
nepamudinās to, kas ir vājš, piedalīties elku upuru mielastā?
11
Tavas atziņas dēļ pazūd tas, kas vājš ticībā, brālis, par kuru Kristus ir miris.
12
Bet, ja jūs tā pret brāļiem apgrēkojaties un ievainojat viņu sirdsapziņu, tad jūs grēkojat arī pret
Kristu.
13
Tādēļ, ja ēdiens ir manam brālim par apgrēcību, tad es nemūžam gaļu neēdīšu, lai savu brāli
neapgrēcinātu.
1

9. nodaļa
Vai es neesmu svabads? Vai es neesmu apustulis? Vai es neesmu Jēzu, mūsu Kungu, redzējis?
Vai jūs neesat mans darbs mūsu Kungā?
2
Ja es citiem neesmu apustulis, tad jums gan, jo jūs esat mana apustuļa amata zīmogs mūsu
Kungā.
3
Tas ir mans attaisnojums pret maniem apsūdzētājiem.
4
Vai mums nav tiesības ēst un dzert?
5
Vai mums nav tiesības kādu māsu ņemt par sievu un ar to kopā ceļot, kā to dara citi apustuļi, arī
Tā Kunga brāļi un Kēfa.
6
Jeb vai tikai man un Barnabam vien nebūtu tiesības nestrādāt?
1
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Kas tad iet karā ar savu maizi? Kas dēsta vīnadārzu un neēd tā augļus? Jeb kas gana lopus un
nebauda viņu piena?
8
Vai es to runāju tikai pēc cilvēku domām? Jeb vai to nesaka arī pati bauslība?
9
Jo Mozus bauslībā rakstīts: tev nebūs vērsim, kas min labību, purnu aizsiet. – Vai tad Dievs te
runā par vēršiem?
10
Vai Viņš to nesaka mūsu dēļ? Jo mūsu dēļ taču ir rakstīts: arājam jāar cerībā, kūlējam jākuļ
cerībā, ka tam tiks sava daļa. –
11
Ja mēs esam jums sējuši garīgo sēklu, vai tad tā liela lieta, ka saņemam jūsu laicīgos augļus?
12
Ja citiem ir tiesības uz jūsu mantu, vai tad ne vairāk mums? Bet mēs šās tiesības neesam
lietojuši, mēs visu panesam, lai Kristus evaņģēlijam nerastos kavēkļi ceļā.
13
Vai nezināt, ka tie, kas kalpo svētnīcā, pārtiek no svētnīcas, un kas apkalpo altāri, saņem savu
daļu no altāra?
14
Tāpat arī Tas Kungs ir noteicis evaņģēlija sludinātājiem pārtikt no evaņģēlija.
15
Bet es to visu neesmu izlietojis. Un es jums to nerakstu, lai to attiecinātu uz mani. Es gribu
labāk mirt; to, ar ko es lepojos, man neviens neatņems.
16
Jo, kad es sludinu evaņģēliju, tad man nav ko lepoties; jo man tas jādara. Vai man, ja es
nesludinātu evaņģēliju!
17
Jo, ja es to labprātīgi daru, tad man ir alga; bet, ja uz pavēli, tad esmu tikai amata izpildītājs.
18
Kas tad ir mana alga? Ka es sludinu evaņģēliju bez maksas un nelietoju savas tiesības, ko man
dod evaņģēlija sludināšana.
19
Jo, nebūdams atkarīgs ne no viena, es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, lai pēc iespējas
daudzus mantotu.
20
Jūdiem esmu tapis kā jūds, lai mantotu jūdus; tiem, kas zem bauslības, esmu tapis kā tāds, kas
stāv zem bauslības, pats nebūdams zem bauslības, lai mantotu tos, kas stāv zem bauslības.
21
Tiem, kas bez bauslības, esmu tapis kā tāds, kas bez bauslības, kaut patiesībā nebūdams bez
Dieva bauslības, bet stāvēdams Kristus bauslībā, lai mantotu tos, kas bez bauslības.
22
Vājajiem esmu tapis kā vājš, lai mantotu vājos; visiem esmu tapis viss, lai katrā gadījumā kādus
izglābtu.
23
Bet to visu es daru evaņģēlija dēļ, lai man būtu daļa pie tā.
24
Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka
jūs to dabūjat.
25
Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā, viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs
neiznīcīgu.
26
Tātad es skrienu ne kā uz ko nezināmu, es cīnos ne kā gaisu sizdams.
27
Bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai, citiem sludinādams, pats nekļūstu atmetams.
7

10. nodaļa
Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru,
2
un visi padebesī un jūrā uz Mozu kristīti, 3 un visi baudījuši to pašu garīgo barību, 4 un visi dzēruši to
pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi, bet šī klints bija Kristus.
5
Bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts, tie ir izdeldēti tuksnesī.
6
Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši.
7
Netopiet arī par elku kalpiem kā daži no tiem, kā ir rakstīts: tauta apsēdās ēst un dzert un tad
piecēlās un sāka diet. –
8
Arī nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši un krita vienā dienā divdesmit trīs tūkstoši.
9
Nekārdināsim To Kungu, kā daži no tiem darījuši un gāja bojā no čūskām.
10
Nekurniet, kā daži no tiem ir kurnējuši un maitātāja nomaitāti.
11
Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši
pie laika beigām.
12
Tādēļ, kas šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt.
13
Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt
pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest.
14
Tādēļ, mani mīļie, bēdziet no elku dievu kalpošanas!
15
Es runāju kā ar sapratīgiem cilvēkiem. Spriediet paši par maniem vārdiem.
16
Svētības biķeris, ko mēs svētījam, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko
laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu?
1

VEcordia, izvilkums L-EVANG1

24

Pāvila vēstules. Marka Evaņģēlijs

Jo, kā ir viena maize, tā mēs daudzi esam viena miesa, jo mēs visi esam šīs vienas maizes
dalībnieki.
18
Uzlūkojiet pēc miesas Israēlu! Vai tie, kas piedalās upura ēšanā, nestāv kopībā ar altāri?
19
Bet ko es saku? Vai ka elku upuris ir kas? Jeb ka elks ir kas?
20
Bet, ko tie upurē, tie upurē ļauniem gariem un ne Dievam. Bet es negribu, ka jums būtu kopība
ar ļauniem gariem.
21
Jūs nevarat dzert Tā Kunga biķeri un ļauno garu biķeri. Jūs nevarat būt Tā Kunga galda un
ļauno garu galda dalībnieki.
22
Jeb vai gribam To Kungu izaicināt? Vai tad mēs esam stiprāki par Viņu?
23
Viss ir atļauts, bet ne viss der. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ draudzi.
24
Neviens lai nemeklē savu paša, bet citu labumu!
25
Visu, ko pārdod skārņos, ēdiet, nekā nepētīdami sirdsapziņas dēļ!
26
Jo: Tam Kungam pieder zeme un viss, kas to pilda. –
27
Ja kāds no neticīgajiem jūs aicina viesos un jūs gribat iet, tad ēdiet visu, ko jums ceļ priekšā,
nekā nepētīdami sirdsapziņas dēļ.
28
Bet, ja kas jums saka: tā ir upuru gaļa, – tad neēdiet, viņa dēļ, kas jums to teicis, un sirdsapziņas
dēļ.
29
Es nedomāju tavu, bet viņa sirdsapziņu. Jo kāpēc sveša sirdsapziņa lai tiesātu manu brīvību?
30
Ja es ar pateicību baudu, kāpēc tad topu zaimots par to, par ko es pateicos?
31
Tāpēc, vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu.
32
Esiet nevainojami kā jūdu, tā grieķu starpā un Dieva draudzē.
33
Gluži kā arī visās lietās mēģinu tīkams būt visiem, nevis savu, bet daudzu citu labumu
meklēdams, lai tie taptu izglābti!
17

11. nodaļa
Dzenieties man pakaļ tā, kā es Kristum!
2
Bet par to es jūs slavēju, ka jūs vienmēr mani pieminat un turat tās mācības, ko es esmu jums
uzticējis.
3
Bet es gribu, lai jūs ņemtu vērā, ka ikkatra vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, bet
Kristus galva ir Dievs.
4
Katrs vīrs, kas Dievu lūdz vai runā kā pravietis ar apsegtu galvu, apkauno savu galvu.
5
Bet katra sieva, kas ar neapsegtu galvu lūdz Dievu vai runā kā praviete, dara kaunu savai galvai,
jo tā ir tāpat kā apcirpta.
6
Ja sieva neaizsedzas, tad lai tā arī apcērpas. Bet, tā kā tas sievai ir par kaunu, ka tā ir apcirpta vai
noskūta, tad lai tā aizsedzas.
7
Bet vīram nebūs galvu aizsegt, jo tas ir Dieva godības attēls un atspulgs; bet sieva ir vīra godības
atspulgs.
8
Jo vīrs nav no sievas, bet sieva no vīra.
9
Jo vīrs nav radīts sievas dēļ, bet sieva vīra dēļ.
10
Tāpēc sievai jābūt galvā pilnvaras zīmei eņģeļu dēļ.
11
Tomēr ne vīrs ir kas bez sievas, ne sieva bez vīra mūsu Kungā.
12
Jo, it kā sieva ir no vīra, tāpat ir arī vīrs no sievas; bet tas viss ir no Dieva.
13
Spriediet paši: vai pieklājas sievai neaizsegtai Dievu lūgt?
14
Vai pati daba nerāda jums, ka gari mati ir vīram par negodu.
15
Bet, ja sievai gari mati, tad tas viņai par godu. Jo mati viņai doti par apsegu.
16
Bet, ja kāds tur grib tiepties, mēs nepazīstam tādu ieražu, Dieva draudzes arī ne.
17
Bet, aizrādīdams uz vienu lietu, es jūs nevaru slavēt: jūsu sanāksmes nenāk jums par labu, bet
par ļaunu.
18
Vispirms es dzirdu, ka jūsu draudzes sanāksmēs notiekot šķelšanās, ko es pa daļai arī ticu.
19
Novirzieniem arī jābūt, lai taptu redzami jūsu starpā ticībā rūdītie.
20
Kad jūs sanākat kopā, tad nav iespējams turēt Tā Kunga mielastu.
21
Jo, mielastam notiekot, katrs steidzas paņemt savu paša ēdienu, un tā cits paliek neēdis, cits
piedzeras.
22
Vai tad jums nav māju, kur varat ēst un dzert? Jeb vai jūs Dieva draudzi nicinājat un apkaunojat
tos, kam nav nekā? Ko lai jums saku? Vai lai jūs slavēju? Šinī lietā es jūs nevaru slavēt.
23
Jo no Tā Kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju: ka Tas Kungs tanī naktī, kad tas tapa
nodots, 24 ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja: ņemiet, ēdiet. Tā ir Mana miesa, kas par jums top
1
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dota; to dariet Mani pieminēdami, – 25 tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja: šis biķeris ir jaunā
derība Manās asinīs. To dariet, cikkārt jūs to dzerat, Mani pieminēdami.
26
Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet Tā Kunga nāvi, tiekāms Viņš
nāk.
27
Tad nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer Tā Kunga biķeri, tas būs noziedzies pret Tā Kunga
miesu un asinīm.
28
Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera.
29
Jo, kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir Tā Kunga miesu.
30
Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu un diezgan daudz ir mirušu.
31
Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti.
32
Bet sodīdams Tas Kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudināti.
33
Tāpēc, mani brāļi, kad jūs sanākat uz mielastu, tad gaidait cits uz citu.
34
Ja kas ir izsalcis, lai paēd mājās, ka jūsu sanāksme nav jums par sodu. Visu pārējo noteikšu, kad
ieradīšos pie jums.
12. nodaļa
Brāļi, es negribu, ka jūs esat neskaidrībā par garīgajām dāvanām.
2
Jūs zināt, kā jūs, kad vēl bijāt pagāni, vilktin vilka pie mēmajiem elkiem.
3
Tādēļ es jums saku: neviens, kas runā Dieva Garā, neteiks: nolādēts lai ir Jēzus, – un neviens
nevar teikt: Kungs ir Jēzus, – kā vien Svētajā Garā.
4
Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars; 5 ir dažādas kalpošanas, bet viens pats Kungs; 6 ir dažādi
spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem.
7
Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību.
8
Citam Gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats Gars.
9
Citam dota ticība tai pašā Garā; citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā Garā; 10 citam spēki
brīnumus darīt, citam pravietot, citam garu pazīšana, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošana.
11
Visu to padara viens un tas pats Gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams.
12
Jo, kā miesa ir viena un tai daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena
miesa, tā arī Kristus.
13
Jo arī mēs visi esam vienā Garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan
brīvie; un mēs visi esam dzirdināti ar vienu Garu.
14
Jo arī miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem.
15
Ja kāja sacītu: tā kā es neesmu roka, es nepiederu pie miesas, – tomēr tā pieder pie miesas.
16
Un, ja auss sacītu: tā kā es neesmu acs, tad es nepiederu pie miesas, – tomēr tā pieder pie
miesas.
17
Ja visa miesa būtu acs, kur paliktu dzirde? Ja visa miesa būtu dzirde, kur paliktu oža?
18
Bet Dievs locekļus ir nolicis miesā ikvienu savā vietā, kā Viņš gribēja.
19
Bet, ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur paliktu miesa?
20
Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa.
21
Acs nevar sacīt rokai: man tevis nevajag, – vai atkal galva nevar sacīt kājām: man jūsu nevajag.
22
Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi.
23
Bet, kas mums miesā izliekas mazāk cienījams, tos mēs ietērpjam sevišķā godā; un mūsu
nepieklājīgie locekļi dabū sevišķu godu. Bet pieklājīgajiem tas nav vajadzīgs.
24
Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīris lielāku cieņu, 25 lai
neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi saticīgi gādātu cits par citu.
26
Un, kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi; vai, kad viens loceklis top godāts, tad visi
locekļi priecājas līdzi.
27
Bet jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi.
28
Un dažus Dievs draudzē ir iecēlis, pirmkārt, par apustuļiem, otrkārt, par praviešiem, treškārt,
par mācītājiem, tad devis spēkus brīnumus darīt, tad dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt un runāt
dažādās mēlēs.
29
Vai tad visi ir apustuļi? Vai visi ir pravieši? Vai visi ir mācītāji? Vai visi ir brīnumu darītāji?
30
Vai visiem ir dāvanas dziedināt? Vai visi runā mēlēs? Vai visi tās var iztulkot?
31
Bet dzenieties pēc vislielākajām dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu.
1
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13. nodaļa
Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai
šķindošs zvārgulis.
2
Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga
ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas.
3
Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man
nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka.
4
Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga.
5
Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu.
6
Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.
7
Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.
8
Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies.
9
Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana.
10
Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs.
11
Kad biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts, bet, kad kļuvu vīrs,
tad atmetu bērna dabu.
12
Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā; tagad es atzīstu tik pa daļai,
bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts.
13
Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.
1

14. nodaļa
Dzenieties pēc mīlestības, tiecieties pēc garīgajām dāvanām, sevišķi lai jūs varētu pravietot.
2
Jo, kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam; jo neviens to nesaprot, viņš garā runā
noslēpumus.
3
Bet, kas pravieto, tas runā cilvēku celšanai, pamudināšanai un iepriecināšanai.
4
Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi; bet, kas pravieto, tas ceļ draudzi.
5
Es gribētu, ka jūs visi varētu runāt mēlēs, bet vēl vairāk, ka jūs pravietotu. Jo tas, kas pravieto, ir
lielāks nekā mēlēs runātājs, ja pēdējais nesniedz paskaidrojumu, lai draudze tiktu celta.
6
Ja es, brāļi, nāktu pie jums, mēlēs runādams, ko tas jums palīdzētu, ja es nesludinātu jums,
nesdams vai atklāsmi, vai atziņu, vai pravietojumu, vai mācību?
7
Tas tāpat kā ar nedzīviem instrumentiem, vai tā būtu stabule vai cītara, kas izdod skaņas; ja to
skaņas nevarētu izšķirt, kā lai saprastu stabules vai cītaras spēli?
8
Un, ja taure izdod neskaidru skaņu, kas tad gatavosies karam?
9
Tāpat arī, ja jūs ar savu mēli neteiksit skaidrus vārdus, kā lai saprot runāto? Jūs būsit vējā
runājuši.
10
Pasaulē, kā zināms, ir daudz dažādu valodu, un nav nekā bez valodas.
11
Un, ja es kādu valodu nesaprotu, tad es būšu runātājam svešinieks, un runātājs būs man
svešinieks.
12
Tā kā jums ir tieksmes pēc garīgajām dāvanām, tad rūpējieties, ka esat bagāti ar dāvanām, ar
kurām varat celt draudzi.
13
Tādēļ, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš to var arī izskaidrot.
14
Jo, kad es, mēlēs runādams, lūdzu Dievu, tad mans gars gan lūdz, bet mans prāts paliek
neauglīgs.
15
Kā tad tas patiesībā ir? Es taču gribu Dievu lūgt garā, bet gribu lūgt arī ar prātu; es gribu dziedāt
garā, bet gribu dziedāt arī ar prātu.
16
Ja tu garā slavē Dievu, kā gan vienkāršais draudzes loceklis pēc tavas pateicības varēs sacīt
savu āmen? Jo viņš nesaprot, ko tu runā.
17
Varbūt tava pateicība ir laba, bet tā citu neceļ.
18
Es pateicos savam Dievam, es vairāk nekā jūs visi runāju mēlēs.
19
Bet draudzē es gribu labāk piecus sapratīgus vārdus runāt, lai citus pamācītu, nekā desmit
tūkstošu vārdu mēlēs.
20
Brāļi, netopiet bērni saprašanā, bet esiet mazi bērni ļaunumā, bet saprašanā topiet pieauguši.
21
Bauslībā rakstīts: svešās mēlēs un ar svešu cilvēku lūpām Es runāšu uz šo tautu, un tomēr tā
Man neklausīs, saka Tas Kungs.
22
Tā mēles nav par zīmi ticīgajiem, bet neticīgajiem, bet pravietošana nav neticīgajiem, bet
ticīgajiem.
1
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Ja visa draudze sanāktu kopā un visi runātu mēlēs, un ienāktu svešinieki vai neticīgi, vai tie
neteiks, ka esat prātu zaudējuši?
24
Bet, ja visi pravieto un ienāk iekšā neticīgs vai svešinieks, visi viņu ved pie atzīšanas, visi
spriež pār viņu.
25
Un viņa apslēptās sirds domas nāk zināmas, un tā viņš kritīs uz sava vaiga un apliecinās, ka
tiešām Dievs ir jūsu vidū.
26
Kā tad nu būs, brāļi? Kad jūs sanākat kopā, katram ir kaut kas, vai psalms, vai mācība, vai
atklāsme, vai mēles, vai mēļu izskaidrošana, viss lai notiek celšanai.
27
Un, ja mēlēs runā, tad lai uzstājas divi, ja daudz, trīs, un cits pēc cita un viens lai tulko.
28
Un, ja nav tulkotāja, tad lai tie cieš klusu draudzē un lai runā tik sev un Dievam.
29
Bet pravieši lai runā divi vai trīs, un citi lai apspriež.
30
Bet, ja kādam citam, kas tur sēd, nāk atklāsme, tad pirmais lai cieš klusu.
31
Jo jūs pēc kārtas varat visi pravietot, lai visiem būtu pamācība un pamudinājums.
32
Praviešu gari praviešiem klausa.
33
Jo Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs.
34
Sievas lai draudzes sapulcēs cieš klusu, kā tas parasts visās ticīgo draudzēs; jo tām nav atļauts
runāt, bet jābūt paklausīgām, kā arī bauslība nosaka.
35
Bet, ja tās grib ko zināt, lai prasa mājās saviem vīriem; jo sievai ir par kaunu runāt draudzes
sapulcē.
36
Vai tad Dieva vārds ir no jums izgājis? Jeb vai tas pie jums vien ir nācis?
37
Kas sevi tur par pravieti vai gara cilvēku, tam jāatzīst, ka tas, ko es jums rakstu, ir Tā Kunga
pavēle.
38
Bet, ja kāds to neatzīst, tas paliek neatzīts.
39
Tātad, brāļi, tiecieties pravietot, neliedziet arī runāšanu mēlēs.
40
Bet viss lai notiek pieklājīgi un kārtīgi.
23

15. nodaļa
Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā
jūs arī stāvat, 2 kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju; citādi
jūs būtu velti kļuvuši ticīgi.
3
Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc
rakstiem 4 un ka Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem, 5 un ka Viņš ir parādījies
Kēfam, pēc tam tiem divpadsmit.
6
Pēc tam Viņš ir parādījies vairāk kā pieci simti brāļiem vienā reizē, no kuriem daudzi ir vēl
dzīvi, bet citi jau miruši.
7
Pēc tam Viņš ir parādījies Jēkabam, tad visiem apustuļiem.
8
Kā pašam pēdējam Viņš parādījās arī man kā kādam nelaikā dzimušam.
9
Jo es esmu mazākais apustuļu starpā un neesmu cienīgs, ka mani sauc par apustuli, tādēļ ka es
vajāju Dieva draudzi.
10
Bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu, un Viņa man dāvātā žēlastība nav bijusi veltīga,
es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis, tomēr ne es, bet Dieva žēlastība, kas ir ar mani.
11
Lai vai es, vai viņi, tā mēs sludinām, un tā jūs esat kļuvuši ticīgi.
12
Ja tad par Kristu sludina, ka Viņš ir augšāmcēlies no miroņiem, kā tad daži jūsu starpā saka, ka
neesot miroņu augšāmcelšanās?
13
Ja nav miroņu augšāmcelšanās, tad arī Kristus nav augšāmcēlies.
14
Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība.
15
Tad jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki, jo mēs esam liecinājuši pret Dievu, ka Viņš Kristu ir
uzmodinājis, bet Viņš to nebūtu uzmodinājis, ja jau nav miroņu augšāmcelšanās.
16
Jo, ja mirušie netop uzmodināti, tad arī Kristus nav uzmodināts.
17
Un, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos.
18
Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristū aizmiguši.
19
Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki.
20
Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, Viņš kā pirmais no mirušajiem.
21
Jo, kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņu augšāmcelšanās.
22
Jo, kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristū visi tiks dzīvi darīti.
23
Bet ikviens savā kārtā: vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder Viņa atnākšanas dienā.
1
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Un tad nāk gals, kad Viņš nodod Valstību Dievam un Tēvam, kad Viņš būs iznīcinājis katru
valdību, varu un spēku.
25
Jo Viņam vajag valdīt, tiekāms Viņš noliek visus ienaidniekus Sev zem kājām.
26
Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve.
27
Jo Tas Viņam ir visu nodevis zem Viņa kājām; bet, kad saka: viss Viņam nodots, – tad,
protams, izņemot To, kas Viņam visu nodevis.
28
Bet, kad Viņam viss būs nodots, tad arī Dēls pats pakļausies Tam, kas Viņam visu nodevis, lai
Dievs būtu viss iekš visa.
29
Ko tad tie darīs, kas liekas kristīties par mirušajiem? Ja jau mirušie augšām necelsies, kam tad
kristīties par viņiem?
30
Kādēļ arī mēs ik brīdi esam briesmās?
31
Es mirstu ik dienas, tik tiešām, ka jūs, brāļi, esat mans gods Kristū Jēzū, mūsu Kungā.
32
Ja es, tikai mirstīgs cilvēks būdams, esmu Efezā cīnījies ar plēsīgiem zvēriem, kāds labums man
tur būtu? Ja mirušie neceļas augšām, tad: ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirsim. –
33
Nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus.
34
Esiet skaidrā prātā un negrēkojiet; jo daži Dievu nemaz nepazīst, to es jums saku par kaunu.
35
Bet varbūt kāds sacīs: kā tad mirušie uzcelsies, kādā miesā tie nāks?
36
Tu nesapraša! Ko tu sēj, tas netop dzīvs, ja tas nav miris.
37
Tu nesēj miesu, kas vēl taps, bet tikai graudu, vai tas būtu kviešu vai kādas citas sēklas grauds.
38
Bet Dievs tam dod miesu kādu gribēdams un ikkatrai sēklai savu īpatnēju.
39
Ne visas miesas ir vienādas; citāda ir cilvēku miesa, citāda lopu miesa, citāda putnu un citāda
zivju miesa.
40
Tā arī ir debesu ķermeņi un zemes ķermeņi; bet citāda godība ir debesu ķermeņiem un citāda
zemes ķermeņiem.
41
Citāds spožums ir saulei un citāds mēnesim un citāds zvaigznēm; jo viena zvaigzne ir spožāka
par otru.
42
Tāpat būs arī ar mirušo augšāmcelšanos. Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā.
43
Sēts top negodā un uzmodināts godībā; sēts top nespēkā, uzmodināts spēkā.
44
Sēta top dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Kā ir dabīga miesa, tā ir arī garīga miesa.
45
Tāpat ir arī rakstīts: pirmais cilvēks, Ādams, kļuva par dzīvu dvēseli, – pēdējais Ādams par
dzīvu darītāju Garu.
46
Pirmais nav garīgais, bet dabīgais, tik pēc tam nāk garīgais.
47
Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšļiem; otrs cilvēks no debesīm.
48
Kāds tas, kas no zemes, tādi paši tie, kas no zemes; un, kāds Tas, kas no debesīm, tādi paši tie,
kas no debesīm; 49 un, tāpat kā esam nesuši zemes cilvēka tēlu, tā arī nesīsim Tā tēlu, kas no debesīm.
50
Bet to es saku, brāļi: miesa un asinis nevar iemantot Dieva valstību, nedz arī iznīcība var
iemantot neiznīcību.
51
Redzi, es jums saku noslēpumu: ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti, 52 piepeši,
acumirklī, pēdējai bazūnei atskanot. Jo atskanēs bazūne, un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs
tapsim pārvērsti.
53
Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā.
54
Un, kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas
vārds, kas rakstīts: nāve ir aprīta uzvarā!
55
Kur, nāve, tava uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis? –
56
Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība.
57
Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.
58
Tad nu, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienumēr,
zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs.
24

16. nodaļa
Bet attiecībā uz vācamajām dāvanām svētajo labā – darait tā, kā es esmu noteicis Galatijas
draudzēm.
2
Ikkatrā pirmajā nedēļas dienā lai ikviens, cik bijis iespējams atlicināt, tur gatavībā, ka dāvanas
nav jālasa tikai tad, kad es nākšu.
3
Bet, kad es nākšu, tad sūtīšu jūsu izvēlētos ar vēstulēm nonest jūsu mīlestības dāvanas uz
Jeruzālemi.
4
Bet, ja izrādītos par vēlamu, ka arī es turp eju, tad tie man var nākt līdzi.
1
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Bet pie jums es nākšu, kad būšu izgājis Maķedonijai cauri, jo es gribu doties caur Maķedoniju.
Varbūt es pie jums kādu laiku palikšu, varbūt visu ziemu, tad jūs varat mani izvadīt ceļā, kurp es

aiziešu.
Es jūs negribu redzēt tikai garām ejot, bet ceru, ja Tas Kungs gribēs, pie jums palikt kādu laiku.
Bet Efezā es gribu palikt līdz Vasarassvētkiem.
9
Jo man atvērušās plašas durvis sekmīgai darbībai, bet arī pretinieku daudz.
10
Bet, kad Timotejs pie jums atnāks, gādājiet, ka viņš var būt drošs jūsu vidū; jo viņš strādā mūsu
Kunga darbu tāpat kā es.
11
Neviens lai viņu nenicina, bet pavadait viņu mierā, lai viņš nāk pie manis, jo es viņu sagaidu
kopā ar brāļiem.
12
Brāli Apollu es vairākkārt paskubināju noiet ar brāļiem pie jums, viņš tagad nemaz negribēja
iet, bet viņš aizies, tiklīdz viņam būs laiks.
13
Esiet modri, stāviet ticībā, turieties kā vīri, esiet stipri!
14
Viss jūsu starpā lai notiek mīlestībā.
15
Es jūs lūdzu, brāļi: jūs pazīstat Stefanas namu, ka viņš ir pirmais ieguvums Ahajā un ka viņi ir
nodevušies kalpošanai svētajiem; 16 padodieties arī jūs tādiem un ikkatram, kas strādā līdzi un pūlas.
17
Bet es priecājos par Stefana, Fortunata un Ahaika atnākšanu, jo, tā kā jūsu nav, tie stājušies jūsu
vietā.
18
Jo tie ir atspirdzinājuši manu un jūsu garu, tamdēļ parādait tiem atzinību.
19
Āzijas draudzes jūs sveicina. Akvila un Priskilla ar savas mājas draudzi jūs daudzreiz sveicina
iekš Tā Kunga.
20
Visi brāļi jūs sveicina. Sveicinaities savā starpā ar svēto skūpstu.
21
Šeit mans, Pāvila, sveiciens ar paša roku.
22
Ja kas nemīl Kungu Jēzu Kristu, tas lai ir nolādēts. Maran ata (mūsu Kungs nāk)!
23
Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums.
24
Mana mīlestība ir ar jums visiem Kristū Jēzū.
7
8

Pāvila 2. vēstule korintiešiem
(V.E.: Krieviski: «Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла» {R-EVANG1}).
1. nodaļa
Pāvils, pēc Dieva prāta Kristus Jēzus apustulis, un brālis Timotejs Dieva draudzei, kas ir
Korintā, un visiem svētajiem pa visu Ahaju: 2 žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no
Kunga Jēzus Kristus.
3
Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas
Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, 4 ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to
iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši.
5
Jo, kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojas mūsu ieprieca caur Kristu.
6
Kad mums ir bēdas, tad tās jums par iepriecināšanu un pestīšanu; kad mums ir ieprieca, tad tā
jums par iepriecināšanu, kas parādās spēcīga to pašu ciešanu panešanā, ko arī mēs nesam.
7
Un mūsu cerība par jums ir stipra, jo mēs zinām, ka jums ir dalība kā ciešanās, tā arī iepriecā.
8
Mēs negribam jūs, brāļi, atstāt bez ziņām par mūsu bēdām, kas mums bija Āzijā; tās bija pārāk
smagas un gāja pāri mūsu spēkiem, tā ka jau gandrīz vairs necerējām palikt dzīvi.
9
Pēc mūsu pašu domām, bijām jau nāvei lemti, tā ka vairs nepaļāvāmies paši uz sevi, bet uz
Dievu, kas uzmodina mirušos.
10
No tādām nāves briesmām Viņš mūs ir izglābis un arī turpmāk izglābs. Uz Viņu mēs liekam
savu cerību, ka Viņš mūs joprojām glābs.
11
Arī jūs mums palīdzēsit ar savām aizlūgšanām, lai par mums parādīto žēlastību, ko daudzi
izlūguši, daudzi izteiktu pateicību par mums.
12
Tas, ar ko mēs lepojamies, ir mūsu sirdsapziņas liecība, ka mēs esam turējušies dievišķā
šķīstībā un skaidrībā, ne miesas gudrībā, bet Dieva žēlastībā kā pasaulē, tā sevišķi jūsu vidū.
13
Jo mēs jums cita nekā nerakstām kā vien, ko jūs lasāt un arī saprotat; un es ceru, ka jūs to
pilnīgi sapratīsit, 14 tā kā jūs jau pa daļai mūs esat sapratuši, ka mēs esam jūsu gods, tāpat kā arī jūs esat
mūsu gods mūsu Kunga Jēzus dienā.
1
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Tādā pārliecībā es jau agrāk gribēju pie jums noiet, lai jūs atkal dabūtu žēlastību.
No jums es gribēju iet tālāk uz Maķedoniju un no Maķedonijas atkal atgriezties pie jums, un lai
jūs mani izvadītu uz Jūdeju.
17
Vai tad, to nolemdams, es esmu vieglprātīgi rīkojies? Jeb vai mani lēmumi ir tik miesīgi, ka
mans jā, jā varētu būt arī nē, nē?
18
Dievs mans liecinieks: mūsu jums dotais vārds nav bijis reizē jā un nē.
19
Jo Dieva Dēls Kristus Jēzus, ko es un Silvāns un Timotejs esam jūsu vidū sludinājuši, nav bijis
jā un nē, bet Viņā ir bijis jā.
20
Jo, cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā jā, tāpēc caur Viņu mūsu āmen Dievam par godu.
21
Bet tas, kas stiprina mūs un jūs Kristū un kas mūs ir svaidījis, ir Dievs; 22 Viņš mūs ir arī
apzīmogojis un devis Gara ķīlu mūsu sirdīs.
23
Bet es piesaucu Dievu par liecinieku savai dvēselei, ka es, jūs saudzēdams, vairs neesmu nācis
uz Korintu.
24
Ne ka mēs valdītu pār jūsu ticību, bet lai vairotu jūsu prieku, jo jūs stāvat ticībā.
15
16

2. nodaļa
Es biju sevī nodomājis nenākt atkal pie jums ar skumjām, 2 jo, ja es jūs skumdinu, kas tad mani
iepriecinās, ja ne tas, ko es esmu skumdinājis.
3
Tamdēļ es jums aizrakstīju, lai man nākot nebūtu jānoskumst par tiem, par kuriem man būtu
jāpriecājas; un es stipri ceru, ka mans prieks būs arī jūsu visu prieks.
4
Jo lielās bēdās un sirds bailēs un ar daudz asarām es jums esmu rakstījis, nevis lai jūs
skumdinātu, bet lai jūs redzētu manu lielo mīlestību uz jums.
5
Bet, ja kas skumdinājis, tas nav tik mani skumdinājis, bet, lai neteiktu par daudz, pa daļai jūs
visus.
6
Tādam ir vairākuma rājiens pietiekošs.
7
Tagad ir labāk, ka jūs viņam piedodat un to iepriecināt, lai to nenomāc pārāk lielas skumjas.
8
Tāpēc es jūs lūdzu, parādiet viņam mīlestību.
9
Taisni tamdēļ es jums rakstīju, lai pārliecinātos, vai jūs esat paklausīgi visās lietās.
10
Kam jūs piedodat, tam arī es piedodu; jo, ja es kādam esmu piedevis, tad to esmu darījis jūsu
dēļ Kristus vaiga priekšā, lai sātans mūs nepieviltu; 11 jo viņa nodomi mums labi zināmi.
12
Bet, kad es nonācu Troadā sludināt Kristus evaņģēliju un durvis man atvērās Tā Kunga darbā,
man sirdī nebija miera, tamdēļ ka brāli Titu neatradu; 13 bet, no tiem atvadījies, aizgāju uz Maķedoniju.
14
Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata Viņa atziņas
labo smaržu visās malās.
15
Jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam tiem, kas top izglābti, un tiem, kas pazūd.
16
Vieniem nāves smarža uz nāvi, bet otriem dzīvības smarža uz dzīvību. Un kas šim darbam ir
derīgs?
17
Jo mēs neesam tādi kā daudzi, kas lieto Dieva vārdu veikalam, bet mēs runājam no skaidras
sirds kā Dieva uzdevumā un Dieva priekšā Kristus spēkā.
1

3. nodaļa
Vai tad mēs atkal sākam sevi slavināt? Jeb vai mums kā dažiem citiem vajadzīgas ieteikšanas
vēstules pie jums vai no jums?
2
Jūs esat mūsu vēstule, rakstīta mūsu sirdīs, saprotama un lasāma visiem cilvēkiem.
3
Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā
Dieva Garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm.
4
Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu.
5
Ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt; bet, ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, 6
kas mūs darījis spējīgus kalpot jaunajai derībai: ne burtam, bet garam; jo burts nokauj, bet Gars dara
dzīvu.
7
Bet, ja kalpošanai nāvei ar saviem akmeņos kaltiem burtiem bijis tāds spožums, ka Israēla bērni
nevarēja skatīties Mozus vaigā viņa spožuma dēļ, kam taču bija jāzūd, 8 kā lai nebūtu daudz lielāks
spožums Gara kalpošanai?
9
Jo, ja pazudināšanas kalpošanai bijis spožums, tad jo daudz vairāk tas ir taisnošanas kalpošanai.
10
Jo, kas bijis spožs, tas tagad ir zaudējis savu spožumu šā pārlieku lielā spožuma dēļ.
11
Jo, ja tam, kam bija jāzūd, bijis spožums, tad jo vairāk būs spožums tam, kas paliek.
1
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Tāpēc ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi, 13 un ne tā kā Mozus, kas klāja
apsegu pār savu vaigu, lai Israēla bērni neredzētu, kā izbeidzas tas, kam jāzūd.
14
Bet viņu sirdis tika nocietinātas; jo līdz šai dienai tas pats apsegs paliek un, lasot Veco Derību,
nevar tikt atsegts, jo tas zūd ar Kristu.
15
Bet līdz šai dienai, kad lasa Mozu, apsegs paliek izklāts pār viņu sirdīm.
16
Bet, līdzko atgriežas pie Tā Kunga, tur sega tiek noņemta.
17
Tas Kungs ir Gars. Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība.
18
Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti Viņa paša
līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara Tā Kunga Gars.
12

4. nodaļa
Tādēļ, šinī kalpošanā būdami, kas mums uzticēta no žēlastības, mēs nepiekūstam, 2 bet mēs,
atraisījušies no slepenām kauna lietām, nedzīvojam viltībā, nedz viltojam Dieva vārdu, bet, pauzdami
patiesību, nostājamies nevainojami katra cilvēka sirdsapziņai Dieva priekšā.
3
Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsegts, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūd, 4 kuriem šīs pasaules dievs ir
apstulbojis neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls.
5
Jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, To Kungu, mēs paši esam jūsu kalpi, Jēzus sūtīti.
6
Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva
godības atziņas gaismu Kristus vaigā.
7
Bet mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums.
8
Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti; esam bez padoma, bet tomēr neesam
izmisuši.
9
Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti; esam satriekti, tomēr neesam pazuduši.
10
Mēs visur nesam Jēzus miršanu savā miesā, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu miesā.
11
Jo, kamēr dzīvojam, vienmēr topam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu
mirstīgajā miesā.
12
Tātad nāve darbojas mūsos, bet dzīvība jūsos.
13
Bet mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts: es ticēju, tāpēc es runāju. – Arī mēs ticam, tāpēc
mēs arī runājam, 14 zinādami, ka Tas, kas uzmodinājis Kungu Jēzu, uzmodinās arī mūs ar Jēzu un
nostatīs Savā priekšā kopā ar jums.
15
Jo viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlastība vairodamās, pieaugot ticīgo skaitam, vairotu arī
pateicību Dievam par godu.
16
Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no
dienas atjaunojas.
17
Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību, 18 ja mēs
neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais
mūžīgs.
1

5. nodaļa
Mēs zinām: kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis,
kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs.
2
Šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērptiem savā mājoklī, kas ir no debesīm, 3 tiešām, ja
būsim ietērpti, tad nebūsim kaili.
4
Šinī teltī būdami, mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērbti, bet pārģērbti,
lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvība.
5
Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojis, Viņš arī mums devis Garu par ķīlu.
6
Tāpēc mēs arvien turam drošu prātu un zinām: kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā, tālu
no Tā Kunga.
7
Jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā.
8
Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie sava Kunga.
9
Tāpēc, vai pie Tā Kunga mājās būdami vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu Viņam
patīkami.
10
Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ikviens saņemtu, ko, miesā būdams,
darījis – vai labu vai ļaunu.
11
Tad nu pazīdami bijību Tā Kunga priekšā, mēs pārliecinām cilvēkus, bet Dievam esam
pazīstami; es ceru, ka arī jūsu sirdsapziņā esam pazīstami.
1
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Mēs jums sevi atkal neieteicam, bet jums dodam pamatu ar mums lepoties, lai varat nostāties
pret tiem, kas lielās ar ārišķīgo un ne ar to, kas sirdī.
13
Ja aizrāvāmies līdz neprātam, tas notika Dievam par godu; ja esam apdomīgi, jums par labu.
14
Jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam: 15 tā kā viens ir miris par visiem, tātad visi ir
miruši. Un Viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet Tam, kas par viņiem
miris un uzmodināts.
16
Tad no šī brīža mēs neviena nepazīstam pēc miesas; un, ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc
miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam.
17
Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.
18
Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar Sevi caur Kristu un mums devis
salīdzināšanas kalpošanu.
19
Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir
mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu.
20
Tā mēs nākam, Kristus sūtīti, un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus
Vārdā: ļaujieties salīdzināties ar Dievu!
21
To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība.
12

6. nodaļa
Mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācām, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši.
2
Jo Viņš saka: labvēlīgā laikā Es tevi paklausīju un pestīšanas dienā Es tev palīdzēju. – Redzi,
tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena.
3
Mēs nevienā lietā neesam par apgrēcību, lai kalpošana netiek pelta.
4
Bet visās lietās mēs parādāmies kā Dieva kalpi, lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs, 5
sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, badā, 6 šķīstībā, atziņā, lēnprātībā, laipnībā,
Svētajā Garā, neviltotā mīlestībā, 7 patiesības vārdā, Dieva spēkā; ar taisnības ieročiem pa labi un kreisi,
8
ar godu un negodu, ar slavu un neslavu; 9 kā viltnieki un tomēr patiesīgi; kā nepazīstami un tomēr
pazīstami; kā mirēji, un redzi, mēs dzīvojam; kā pārmācīti un tomēr nenonāvēti; 10 kā noskumuši, bet
vienmēr priecīgi; kā nabagi, bet kas dara daudzus bagātus; kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir
visas lietas.
11
Mūsu mute ir sākusi runāt uz jums, korintieši, mūsu sirds ir atvērusies.
12
Mūsu sirdīs jums ir vietas, bet jūsu sirdīs mums nav vietas.
13
Bet par atmaksu prasu no jums kā no saviem bērniem, lai arī jūsu sirds atdarās.
14
Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai
kopējs ar tumsību?
15
Kā Kristus savienojams ar Beliaru, vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo?
16
Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: Es
viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mani ļaudis.
17
Tāpēc aizeita no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka Tas Kungs, un neaiztieciet neko, kas ir
nešķīsts, tad Es jūs pieņemšu.
18
Tad Es būšu jums par Tēvu, un jūs būsit Man par dēliem un meitām, saka Tas Kungs,
Visuvaldītājs.
1

7. nodaļa
Tā kā mums ir tādi apsolījumi, mani mīļie, tad šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem un
tapsim pilnīgi svēti Dieva bijībā.
2
Atveriet mums savas sirdis, mēs neesam nevienam pāri darījuši, nevienu neesam veduši postā,
nevienu pievīluši.
3
To es nesaku notiesādams. Jo es jums to jau esmu sacījis, ka jūs esat mūsu sirdīs, lai mēs kopā
mirtu un kopā dzīvotu.
4
Man ir pilnīga uzticība uz jums, es esmu lepns uz jums un ļoti iepriecināts, neraugoties uz visām
mūsu bēdām, mans prieks ir ļoti liels.
5
Kad nonācām Maķedonijā, mūsu miesai nebija ne mazākās atpūtas, bēdas no visām pusēm: ārā
cīņas, iekšā bailes.
6
Bet Dievs, kas iepriecina pazemīgos, iepriecināja mūs ar Tita atnākšanu; 7 un ne ar viņa
atnākšanu vien, bet arī ar to iepriecu, ko viņš saņēmis no jums, kad viņš mums stāstīja par jūsu ilgām,
par jūsu skumjām, par jūsu rūpēm par mani, tad mani pārņēma vēl lielāks prieks.
1
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Jebšu es jūs ar savu vēstuli esmu skumdinājis, tomēr es to nenožēloju; ja es agrāk arī to nožēloju
– jo es redzu gan, ka šī vēstule jūs skumdināja, lai arī tikai uz brīdi, – 9 tad tagad es priecājos ne par to,
ka jūs tapāt skumdināti, bet par to, ka jūs tapāt skumdināti uz atgriešanos; jo jūs esat skumdināti pēc
Dieva prāta, lai jums nekas no mums nenāktu par ļaunu.
10
Jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos; bet pasaulīgās skumjas nes
nāvi.
11
Jo redziet, šīs dievišķās skumjas – kādu rosību tās ir jūsos modinājušas, pat aizstāvēšanos,
uztraukumu, bailes, ilgas, centību, sodīšanu! Katrā ziņā jūs esat pierādījuši, ka šinī lietā esat nevainīgi.
12
Ko es jums arī rakstīju, tas nenotika apvainotāja vai apvainotā dēļ, bet tādēļ, lai jūsu rūpība par
mums parādītos jūsu vidū Dieva priekšā.
13
Tādēļ mēs esam iepriecināti. Mūsu ieprieca top vēl pilnīgāka, vērojot Tita prieku, jo jūs visi esat
viņa garu atspirdzinājuši.
14
Ja es jūs viņam kaut kā esmu slavējis, tad es neesmu palicis kaunā; bet, tāpat kā es jums visās
lietās esmu runājis patiesību, tā arī mūsu uzslava Titam ir bijusi patiesība.
15
Viņa sirsnība pret jums ir vēl lielāka, atceroties jūsu paklausību, kā jūs viņu uzņēmāt ar bailēm
un bijību.
16
Es priecājos, ka varu uz jums paļauties visās lietās.
8

8. nodaļa
Mēs jums, brāļi, aizrādām uz Dieva žēlastību, kas ir izpaudusies Maķedonijas draudzēs, 2 jo tur,
lai gan bēdu smagi pārbaudīti un paši dzīvodami lielā nabadzībā, viņu prieks izpaudies lielā sirsnībā; 3
tie ir labprātīgi ziedojuši pēc savām spējām, pat pāri spējām, to es apliecinu; 4 ar lielu sirsnību tie
piedāvāja savu kalpošanu svētajiem mīlestībā 5 un ziedoja vairāk, kā cerējām, – sevi papriekš Dievam un
pēc Dieva prāta arī mums.
6
Tad mēs lūdzām Titu, lai viņš, kā jau iesācis mūsu vidū šo ziedojumu lietu, novestu to līdz
galam.
7
Bet, tā kā jūs esat sekmēm bagāti visās lietās: ticībā, vārdā, atziņā, visādos centienos un savā
mīlestībā uz mums, tad esiet bagāti arī šinī labdarības lietā.
8
To es nesaku pavēlēdams, bet ar centību, kas redzama pie citiem, gribēdams pārbaudīt jūsu
mīlestību, vai tā ir īsta.
9
Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu
dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.
10
Un šinī lietā mans padoms ir tāds: tas jums ir par labu, ka jūs pērn lietu iesākuši ne vien ar
darbu, bet arī ar labo gribu, 11 tagad pabeidziet iesākto darbu, lai labajai gribai seko arī izpildīšana pēc
iespējas.
12
Jo, kur ir laba griba, tā ir apsveicama ar to, cik tā spēj, vairāk nevar sagaidīt, 13 jo nevar prasīt,
lai citu atvieglošana jūs novestu grūtībās; bet lai notiktu izlīdzināšana: 14 jūsu pārpalikums tagad lai nāk
par labu viņu trūkumam, un arī viņu pārpalikums lai nāktu jums par labu, lai tā notiktu izlīdzināšana, kā
ir rakstīts: 15 kam bija daudz, netapa bagāts; kam bija maz, netapa nabags. –
16
Bet paldies Dievam, kas Titam devis sirdī tādu pašu rūpību par jums.
17
Viņš sekoja manam aicinājumam un, būdams uzcītīgs, pats labprātīgi nogāja pie jums.
18
Mēs esam viņam līdzi nosūtījuši brāli, kam visās draudzēs ir laba slava evaņģēlija lietā; 19 un ne
tādēļ vien, bet viņš ir mūsu draudžu izraudzītais pavadonis šinī mīlestības darbā, ko mēs strādājam, lai
paustu Tā Kunga godu un savu labo gribu.
20
Tā mēs nodrošināmies, ka neviens mums neceltu neslavu bagāto dāvanu dēļ, ko esam savākuši.
21
Jo mēs dzenamies pēc tā, kas labs, ne tik vien Tā Kunga, bet arī cilvēku priekšā.
22
Tiem līdzi mēs nosūtījām mūsu brāli, par kura centību vairākkārt dažādos gadījumos esam
pārliecinājušies. Tagad viņa centība ir vēl lielāka pilnīgā paļāvībā uz jums.
23
Kas attiecas uz Titu, tad viņš ir mans biedrs un līdzstrādnieks jūsu vidū; kas attiecas uz mūsu
brāļiem, tie ir draudžu sūtņi Kristum par godu.
24
Tad nu parādiet viņiem savu mīlestību un attaisnojiet mūsu labo atsauksmi par jums viņu un
draudžu priekšā.
1

9. nodaļa
Bet par palīdzības sniegšanu svētajiem man nav vairs jums jāraksta.
2
Jo es zinu jūsu labprātību un slavēju jūs par to maķedoniešu priekšā, jo Ahaja jau no pērnā gada
bijusi gatava, un jūsu rūpība ir pamudinājusi daudzus citus.
1
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Bet brāļus es aizsūtīju, lai mūsu labās domas par jums šinī lietā nepaliktu kaunā, bet jūs būtu
gatavi, kā es sacīju: 4 lai tad, ja maķedonieši man līdzi atnāktu un atrastu jūs nesagatavotus, mēs –
neteiksim jūs – šinī cerībā netiktu apkaunoti.
5
Tā es turēju par vajadzīgu saukt brāļus palīgā, lai tie jau agrāk noietu pie jums un sagatavotu
jūsu apsolīto svētības dāvanu, ka tā tiešām būtu svētības un ne skopuma liecība.
6
Bet to es saku: kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību.
7
Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju
Dievs mīl.
8
Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl
pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.
9
Tā kā ir rakstīts: Viņš ir izbēris un nabagiem devis, Viņa taisnība paliek mūžīgi. –
10
Bet, kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu
taisnības augļiem; 11 tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka
Dievam tiks dota pateicība.
12
Jo šis kalpošanas darbs ne tikvien novērš svētajo trūkumu, bet ir arī pārbagāts ar daudzām
pateicībām Dievam.
13
Redzēdami jūsu sekmīgo kalpošanu, tie slavē Dievu par jūsu paklausības apliecinājumu Kristus
evaņģēlijam un jūsu sirsnīgo palīdzību viņiem un visiem citiem, 14 un, lūgdami Dievu par jums, tie
ilgojas pēc jums, vērodami Dieva bagāto žēlastību, kas pie jums parādījusies.
15
Bet paldies Dievam par Viņa neizsakāmo dāvanu!
3

10. nodaļa
Bet es, Pāvils, jūs pamācu ar Kristus lēnprātību un laipnību, es, kas klāt būdams jūsu starpā gan
esot pazemīgs, bet no tālienes pret jums rādot drosmi.
2
Es jūs lūdzu: ka man, pie jums nākot, nevajadzētu būt bargam ar tādu drosmi, ar kādu es gribu
uzstāties pret dažiem, kas domā, ka mēs dzīvojot pasaulīgi.
3
Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi.
4
Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai.
5
Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un
uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi, 6 un esam gatavi nosodīt visu nepaklausību, kad jūsu
paklausība būs tapusi pilnīga.
7
Vērojiet, ko jūs pie citiem redzat. Ja kāds ir sevī pārliecināts, ka viņš pieder Kristum, tad lai viņš
apdomā, ka, tāpat kā viņš, tā arī mēs piederam Kristum.
8
Ja es arī vēl vairāk lepotos ar tām pilnvarām, ko mums Tas Kungs devis jūsu celšanai un ne
postīšanai, tad es tomēr nepaliktu kaunā, 9 lai neizliktos, it kā es gribētu jūs iebaidīt ar vēstulēm.
10
Jo tie saka: viņa vēstules ir gan svarīgas un spēcīgas, bet viņš pats, personīgi klāt būdams, ir
nespēcīgs, un viņa runa ir nenozīmīga.
11
Kas tā saka, lai zina, ka mēs, kādi esam no tālienes savās vēstulēs vārdos, tādi paši esam arī klāt
būdami savos darbos.
12
Jo mēs neuzdrošināmies sevi pieskaitīt vai pielīdzināt tādiem, kas paši sevi liela; bet tie, sevi
pašus ar sevi mērodami un paši sev pielīdzinādami, nedara prātīgi.
13
Mēs negribam pāri mēram lielīties, bet tik pēc tā noliktā mēra, ko Dievs mums spraudis un pēc
kura arī esam nonākuši līdz jums.
14
Jo mēs nesniedzamies pāri par mēru, it kā mēs nebūtu nonākuši līdz jums; mēs taču pirmie pie
jums nonācām ar Kristus evaņģēliju; 15 mēs nelielāmies nepiederīgi ar citu darbiem, bet ceram, jūsu
ticībai pieaugot, gūt savā darba laukā jūsu vidū vēl lielākus panākumus, 16 lai varētu evaņģēliju sludināt
pāri par jūsu robežām, bet ne lielīties ar jau padarīto cita darba laukā.
17
Bet, kas lielās, lai lielās ar To Kungu.
18
Jo ne tas ir derīgs, kas pats sevi uzteic, bet tas, ko uzteic Tas Kungs.
1

11. nodaļa
Kaut jūs mani mazliet panestu manā neprātā. Bet jūs jau mani panesat.
2
Jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu; es jūs esmu saderinājis, lai jūs pievestu
vienam vīram, Kristum, kā šķīstu jaunavu.
3
Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un
nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū.
1
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Bet, ja kāds nāk un sludina citu Jēzu, ne to, ko mēs esam sludinājuši, jeb ja jūs dabūjat citu garu,
ne to, ko jūs esat saņēmuši, jeb citu evaņģēliju, ne to, ko esat pieņēmuši, tad jūs to labprāt ciešat.
5
Es domāju, ka es nekādā ziņā neesmu mazāks par dižapustuļiem.
6
Lai arī esmu nepraša runā, tomēr ne atziņā, to esam jums visiem visās lietās pierādījuši.
7
Vai tad esmu grēkojis, pats sevi pazemodams, lai jūs augsti celtu, ka sludināju jums evaņģēliju
bez atlīdzības?
8
Citas draudzes es aplaupīju, no tām algu ņemdams par jūsu apkalpošanu; un kad, pie jums
būdams, atrados trūkumā, tomēr nevienu neesmu apgrūtinājis.
9
Manu trūkumu novērsa tie brāļi, kas atnāca no Maķedonijas; visās lietās es tā turējos, ka jūs
neapgrūtinātu, un arī turpmāk neapgrūtināšu.
10
Tik tiešām, ka Kristus patiesība ir manī, šī slava man nevar tikt liegta Ahajas robežās.
11
Kādēļ? Vai tad es jūs nemīlu? To Dievs zina.
12
Bet, ko es daru, to arī turpmāk vēl darīšu, lai atņemtu iespēju lielīties tiem, kas to meklē, lai
tanīs lietās, ar kurām tie lielās, tie izrādītos tādi paši kā mēs.
13
Jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem.
14
Nav arī brīnums; jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli.
15
Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem; to gals būs tāds kā viņu
darbi.
16
Atkal es jums saku: lai neviens netur mani par bezprāti. Bet, ja jau, tad pieņemiet mani arī kā
bezprāti, lai arī es varētu mazliet lielīties.
17
Ko te saku, to nesaku pēc Tā Kunga prāta, bet it kā neprātā, jo esmu pārliecināts, ka varu
lielīties.
18
Ja tad jau daudzi lielās pasaules lietās, tad arī es gribu lielīties.
19
Jūs, prātīgie, taču labprāt panesat neprātīgos.
20
Jo jūs panesat, ja kāds jūs kalpina, ja kāds jūs izsūc, ja kāds aplaupa, ja kāds nicina, ja kāds
jums sit vaigā.
21
Par apkaunošanu sev es to saku, mēs uz to nebijām spējīgi. Bet, ja kas lepojas ar kaut ko – es
runāju neprātā –, tad es arī.
22
Tie ir ebreji? Es arī. Tie ir israēlieši? Es arī. Tie ir Ābrahāma dzimums? Es arī.
23
Tie ir Kristus kalpi? Es runāju neprātā – es vēl vairāk: daudz vairāk darbā, daudz vairāk
cietumos, bez mēra sitienus ciezdams, bieži nāves briesmās.
24
No jūdiem es esmu dabūjis piecas reizes četrdesmit sitienu bez viena.
25
Trīs reizes dabūju rīkstes, vienreiz mani mētāja akmeņiem, trīs reizes biju ūdens briesmās, visu
dienu un nakti biju jūras viļņu varā.
26
Bieži biju ceļojumos, ūdens briesmās upēs, laupītāju briesmās, briesmās savu ļaužu vidū,
briesmās pagānu vidū, briesmās pilsētā, briesmās tuksnesī, briesmās uz jūras, briesmās viltus brāļu
starpā, 27 darbā un pūlēs, daudzās bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā un
kailumā.
28
Bez tam vēl viss pārējais, ļaužu pieplūdums ik dienas, rūpes par visām draudzēm.
29
Kur ir kāds nespēcīgs, un es nebūtu nespēcīgs? Kur kāds krīt grēkā, un mana sirds nedegtu?
30
Ja jau jālielās, tad lielīšos ar savu nespēku.
31
Mūsu Kunga Jēzus Dievs un Tēvs, kas ir augsti teicams mūžīgi, zina, ka es nemeloju.
32
Damaskā ķēniņa Aretas zemes pārvaldnieks lika Damaskas pilsētu apsargāt, lai mani sagūstītu,
33
pa logu kurvī mani nolaida pār mūri, tā es izglābos no viņa rokas.
4

12. nodaļa
Ir jau jālielās, kaut gan tas neder, es tagad runāšu par Tā Kunga parādībām un atklāsmēm.
2
Es pazīstu cilvēku iekš Kristus, priekš četrpadsmit gadiem – vai miesā vai ārpus miesas, nezinu,
Dievs to zina – tas tika aizrauts trešajās debesīs.
3
Par to pašu cilvēku es zinu, ka tas – vai miesā vai ārpus miesas, nezinu, to Dievs zina – 4 tika
aizrauts paradīzē un dzirdēja neizsakāmus vārdus, ko cilvēkam nav ļauts izrunāt.
5
Ar to es gribu lielīties, bet ar sevi pašu es nelielīšos, kā vien ar savu nespēku.
6
Ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs, jo es runātu patiesību; bet es atturos, lai neviens par
mani nedomā vairāk kā to, ko tas manī redz vai ko no manis dzird.
7
Lai es nepaaugstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā, sātana eņģelis, lai tas
sistu mani, ka netopu iedomīgs.
8
Tādēļ es To Kungu trīs reizes esmu lūdzis, lai tas no manis atkāptos.
1
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Un Viņš ir sacījis: «Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās.» Tad
nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani.
10
Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ. Jo, kad esmu
nespēcīgs, tad esmu spēcīgs.
11
Tā lielīdamies esmu tapis bezprātis. Jūs mani pie tā novedāt. No jums man patiesībā vajadzēja
sagaidīt atzinību. Jo es nevienā vietā neesmu mazāks par dižapustuļiem, kaut gan neesmu nekas.
12
Apustuļa zīmes jūsu vidū ir izpaudušās visā izturībā ar zīmēm, brīnumiem un vareniem
darbiem.
13
Ja kādā lietā jūs būtu bijuši mazāki par citām draudzēm, ja ne tādā, ka es jūs neesmu
apgrūtinājis? Piedodiet man šo pārestību.
14
Redzi, es taisos trešo reizi jūs apmeklēt un jūs neapgrūtināšu, jo es nemeklēju jūsu mantu, bet
jūs pašus. Jo nav vajadzīgs, ka bērni krāj mantu vecākiem, bet vecāki bērniem.
15
Par jūsu dvēselēm es labprāt visu atdošu un atdošu pats sevi. Ja es jūs tik ļoti mīlu, vai tad lai
sagaidu mazāk mīlestības?
16
Labi, es jūs neesmu apgrūtinājis. Bet varbūt kā krāpnieks ar viltu esmu jūs ņēmis.
17
Vai tad es ar kādu no tiem, ko pie jums sūtīju, jūs esmu izmantojis?
18
Es pierunāju Titu un tam sūtīju līdzi brāli. Vai tad Tits ir jūs izmantojis? Vai ne tanī pašā garā
mēs staigājam? Un ne tanīs pašās pēdās?
19
Jau sen jūs esat tais domās, ka mēs jūsu priekšā tikai aizstāvamies. Mēs runājam Dieva priekšā
iekš Kristus, un tas viss, mīļie, notiek jūsu celšanai.
20
Es baidos, ka es nākdams neatrodu jūs tādus, kādus es nevēlos, un ka jūs neatrodat mani tādu,
kādu jūs nevēlaties; ka tikai nav jūsu vidū ķildu, skaudības, dusmu, naida, apmelošanas, mēlnesības,
uzpūtības, nekārtības; 21 ka mans Dievs, man atkal nākot, mani nepazemo jūsu priekšā un ka man nav
jāskumst par daudziem, kas grēkojuši un nav atgriezušies no savas netikumības, netiklības un izlaidības,
ko tie darījuši.
9

1

13. nodaļa
Jau trešo reizi es nāku pie jums. Katra lieta pamatojas uz liecību no divu vai triju liecinieku

mutes.
To es jau esmu teicis un saku arī tagad, kā otrreiz pie jums būdams, tā tagad no tālienes, visiem,
kas jau grēkojuši, un visiem pārējiem, ka es nesaudzēšu nevienu, ja atkal nākšu pie jums.
3
Jūs vēlaties pierādījumu, ka Kristus manī runā; Viņš nav nespēcīgs, bet spēcīgs jūsu vidū.
4
Jo jebšu Viņš krustā sists nespēkā, bet Viņš ir dzīvs Dieva spēkā; tāpat arī mēs esam nespēcīgi,
bet ar Viņu dzīvosim Dieva spēkā jūsu vidū.
5
Pārbaudait paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi. Jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus
Kristus ir jūsos? Citādi jūs esat nederīgi.
6
Bet es ceru, jūs atzīsit, ka mēs neesam nederīgi.
7
Mēs lūdzam Dievu, ka jūs nedarāt nekā ļauna, mēs netiecamies pēc tā, lai mūs uzskata par
derīgiem, bet lai jūs būtu laba darītāji, un mēs paliktu it kā nederīgi.
8
Jo mēs nekā nespējam pret patiesību, bet tikai par patiesību.
9
Mēs priecājamies, kad esam nespēcīgi, bet jūs stipri; to mēs arī izlūdzamies, ka jūs topat pilnīgi.
10
Tādēļ es jums to rakstu no tālienes, lai man klāt esot nevajadzētu lietot bardzību pēc tās
pilnvaras, ko Tas Kungs man devis celšanai un ne postīšanai.
11
Beidzot, brāļi, esiet līksmi, topiet pilnīgi, iepriecinājieties savā starpā, esiet vienprātīgi, turiet
mieru; tad mīlestības un miera Dievs būs ar jums.
12
Sveiciniet cits citu ar svēto skūpstu. Visi svētie jūs sveicina.
13
Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums
visiem!6
2

6

V.E.: Krieviski ir vēl Āmen.
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Pāvila vēstule galatiešiem
(V.E.: Krieviski: «Послание к Галатам святого апостола Павла» {R-EVANG1}).
1. nodaļa
Pāvils, apustulis, ne cilvēku sūtīts, nedz kāda cilvēka, bet Jēzus Kristus iecelts un Dieva Tēva,
kas Viņu uzmodinājis no miroņiem, 2 un visi brāļi, kas pie manis ir, Galatijas draudzēm: 3 žēlastība jums
un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus, 4 kas pats Sevi ir nodevis par mūsu grēkiem, lai
mūs izglābtu no šīs tagadējās ļaunās pasaules pēc Dieva, mūsu Tēva, prāta; 5 Viņam lai ir gods mūžu
mūžos! Āmen!
6
Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties
citam evaņģēlijam.
7
Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēliju.
8
Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums
pasludinājuši, lāsts pār to!
9
Kā jums jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēlreiz saku: ja kāds jums sludina citu evaņģēliju
nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāsts pār to!
10
Jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam? Jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt?
Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps.
11
Jo es jums apliecinu, brāļi: tas evaņģēlijs, kuru es jums esmu pasludinājis, nav cilvēku
izdomāts.
12
Es to arī neesmu saņēmis no kāda cilvēka, nedz kāds man to ir mācījis, bet Jēzus Kristus man to
ir atklājis.
13
Jo jūs esat dzirdējuši par manu kādreizējo dzīvi jūdu ticībā, kā es pārlieku vajāju Dieva draudzi
un to postīju 14 un ka es pārspēju jūdu ticībā daudzus savus biedrus savā tautā, būdams vēl dedzīgāks
tēvu paražu aizstāvis.
15
Bet, kad Dievam, kas mani no mātes miesām izredzējis un Savā žēlastībā aicinājis, labpatika 16
Savu Dēlu manī atklāt, lai es prieka vēsti par Viņu nestu pagāniem, tad es tūdaļ negriezos pēc padoma
pie miesas un asinīm, 17 nedz nogāju uz Jeruzālemi pie tiem, kas priekš manis bija apustuļi, bet aizgāju
uz Arābiju un atkal atgriezos atpakaļ Damaskā.
18
Tad, trīs gadus vēlāk, es nogāju uz Jeruzālemi iepazīties ar Kēfu (Pēteri) un paliku pie viņa
piecpadsmit dienas.
19
Kādu citu apustuli es netiku redzējis, bet tikai Jēkabu, Tā Kunga brāli.
20
Bet, ko es jums rakstu, redzi, Dievs ir mans liecinieks, tie nav meli.
21
Pēc tam es nonācu Sīrijas un Kilikijas apgabalos.
22
Bet Jūdejas draudzes, kas ir Kristū, mani vaigā nepazina.
23
Tikai to viņas dzirdēja: tas, kas mūs citkārt vajāja, sludina tagad to ticību, ko viņš senāk centās
iznīcināt.
24
Un tie slavēja manis dēļ Dievu.
1

2. nodaļa
Pēc tam, pēc četrpadsmit gadiem, es atkal nogāju uz Jeruzālemi kopā ar Barnabu, līdzi ņemdams
arī Titu; 2 bet es nogāju, sekodams atklāsmei, un cēlu viņiem priekšā to evaņģēliju, ko es sludinu
pagāniem, bet sevišķi tiem, ko uzskatīja par vadoņiem, lai manas gaitas nav vai nebūtu bijušas veltīgas.
3
Bet pat mans pavadonis Tits, grieķis, netika spiests apgraizīties.
4
Bet no malas ievesto viltus brāļu dēļ, kas bija iezagušies novērot mūsu brīvību, kas mums dota
Kristū Jēzū, ar nolūku mūs darīt atkal par kalpiem, – 5 viņiem mēs ne acumirkli neesam piekāpušies, lai
evaņģēlija patiesība paliktu pie jums.
6
Bet tie, kas bija sevišķi cienīti – kādi tie reiz bijuši, tas man ir vienalga, Dievs neuzlūko cilvēka
vaigu, – man jau šie cienītie nav nekādas saistības uzlikuši, 7 bet turpretim, redzēdami, ka man ir uzticēta
evaņģēlija sludināšana neapgraizītajiem, tāpat kā Pēterim apgraizītajiem – 8 jo Tas, kas Pēterim bija
devis spēku apustuļa darbam apgraizīto starpā, Tas arī man bija devis spēku pagānu starpā, – 9 vērodami
to žēlastību, kas man dota, Jēkabs, Kēfa un Jānis, kurus uzskatīja par draudzes balstiem, sniedza man un
Barnabam roku kopējam darbam, lai mēs ietu pie pagāniem, bet šie pie apgraizītajiem.
10
Tikai lai mēs pieminētu nabagus, to es arī esmu centies darīt.
11
Bet, kad Pēteris nonāca Antiohijā, tad viņam atklāti nostājos pretim, jo viņš bija kritis vainā.
1
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Proti, pirms kādi no Jēkaba ļaudīm bija nākuši, viņš ēda kopā ar pagāniem; bet, kad šie atnāca,
tad viņš atrāvās un nošķīrās, bīdamies no apgraizītajiem.
13
Un līdz ar viņu liekuļoja arī pārējie jūdi, un arī Barnabu viņu liekulība aizrāva līdzi.
14
Bet, kad es redzēju, ka tie nedara pareizi pēc evaņģēlija patiesības, es sacīju Pēterim visu
priekšā: ja tu, jūds būdams, dzīvo pēc pagānu un ne pēc jūdu paražām, kā tu gribi piespiest pagānus
dzīvot pēc jūdu dzīves veida?
15
Mēs – dzimuši jūdi un ne pagānu grēcinieki.
16
Zinādami, ka neviens cilvēks netop taisnots pēc bauslības darbiem, bet ticībā Jēzum Kristum,
arī mēs kļuvām ticīgi Kristum Jēzum, lai taptu taisnoti Kristus ticībā un ne pēc bauslības darbiem, jo pēc
bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst taisnots.
17
Bet, ja izrādās, ka mēs, kas cenšamies tapt taisnoti iekš Kristus, paši esam grēcinieki, vai tad
Kristus kalpo grēkam? Nekādā ziņā ne.
18
Proti, kad es to, ko esmu noārdījis, atkal uzceļu, es kļūstu par pārkāpēju.
19
Jo es bauslībā bauslībai esmu nomiris, lai dzīvotu Dievam.
20
Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad
dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani.
21
Es nenoliedzu Dieva žēlastību; jo, ja bauslībā ir taisnība, tad Kristus velti ir miris.
12

1

3. nodaļa
Jūs, neprātīgie galatieši, kas jūs apmājis, jūs, kam acu priekšā ir tēlots Jēzus Kristus, krustā

sistais?
To vien vēlos no jums dabūt zināt: vai jūs Garu esat saņēmuši ar bauslības darbiem vai ar ticības
sludināšanu?
3
Vai jūs esat tik neprātīgi? Garā iesākuši, jūs tagad miesā gribat pabeigt?
4
Vai tik lielas lietas jūs velti esat piedzīvojuši? Taču ne velti!
5
Vai tad nu Tas, kas jums sniedz Garu un jūsos dara brīnumus, to dara ar bauslības darbiem vai ar
ticības sludināšanu?
6
Jau Ābrahāms «ticēja Dievam, un to viņam pielīdzināja par taisnību».
7
Tātad atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Ābrahāma bērni.
8
Bet raksti, paredzēdami, ka Dievs pēc ticības taisno pagānus, ir Ābrahāmam iepriekš
pasludinājuši prieka vēsti: tevī taps svētītas visas tautas. –
9
Tātad tie, kas tic, tiek svētīti līdz ar ticīgo Ābrahāmu.
10
Proti, visi, kas dzīvo bauslības darbos, ir zem lāsta; jo ir rakstīts: nolādēts ir ikkatrs, kas netur
un nedara visu to, kas ir rakstīts bauslības grāmatā. –
11
Bet ir skaidrs, ka ar bauslību neviens netop taisnots Dieva priekšā, jo «ticībā taisnais dzīvos».
12
Bauslībai nav daļas ar ticību, bet «kas to ir turējis, tam tā dod dzīvību».
13
Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts: nolādēts ir
ikkatrs, kas karājas pie koka, – 14 lai Ābrahāma svētība nāktu pār pagāniem Kristū Jēzū, tā ka ticībā mēs
saņemam Gara apsolījumu.
15
Brāļi, es runāju cilvēcīgi, arī cilvēka pēdējo gribu, kas stājusies spēkā, neviens neatceļ, nedz
pieliek tai ko klāt.
16
Ābrahāmam un viņa dzimumam ir doti apsolījumi. Nav rakstīts «un dzimumiem», tas ir par
daudziem, bet par vienu: «un tavam dzimumam», proti, Kristum.
17
Bet es saku to: Dieva jau sen spēkā nākušo gribas izpausmi neatceļ bauslība, kas dota četri simti
trīsdesmit gadus vēlāk. Tā nevar iznīcināt apsolījumu.
18
Jo, ja ar bauslību nāk mantojums, tad vairs ne ar apsolījumu, bet Ābrahāmam to Dievs ar Savu
apsolījumu ir dāvinājis.
19
Kāpēc tad ir dota bauslība? Pārkāpumu dēļ tā ir klāt pielikta – līdz nāktu dzimums, kam ir dots
apsolījums, – eņģeļu dota tā, ar starpnieka roku uzrakstīta.
20
Kur viens, tur nav starpnieka, bet Dievs ir viens vienīgs.
21
Vai tad nu bauslība ir pret Dieva apsolījumiem? Nekādā ziņā ne. Jo, ja būtu dota bauslība, kas
spēj dzīvu darīt, tad patiesi taisnība nāktu ar bauslību.
22
Bet raksti ir it visu saslēguši grēkā, lai apsolījums taptu dots ticīgiem ticībā uz Jēzu Kristu.
23
Bet, pirms nāca ticība, mēs bijām turēti ieslēgti bauslības važās, līdz parādītos ticība, kurai bija
jānāk.
24
Tātad bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti.
25
Bet, kad ticība ir nākusi, tad audzinātājai nav vairs varas pār mums.
2
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Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni.
Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū.
28
Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi
esat viens Kristū Jēzū.
29
Bet, kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma.
26
27

4. nodaļa
Bet es saku: kamēr mantinieks vēl nav pieaudzis, nav nekādas starpības starp viņu un kalpu, kaut
arī visa manta viņam pieder.
2
Bet viņš ir padots aizbildņiem un pārvaldniekiem līdz tēva nospriestam laikam.
3
Tā arī mēs, kad nebijām pieauguši, bijām pasaules pirmspēku kalpībā.
4
Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja Savu Dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem
bauslības, 5 lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības.
6
Bet, ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis, sūtīdams Sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc:
Aba, Tēvs!
7
Tātad tu vairs neesi kalps, bet bērns, bet, ja bērns, tad arī caur Dievu mantinieks.
8
Gan toreiz jūs, Dievu nepazīdami, kalpojāt tiem, kas pēc būtības nav dievi.
9
Bet tagad, kad jūs Dievu esat atzinuši vai, labāki sakot, kad Dievs jūs ir atzinis, kā tad jūs atkal
atgriežaties pie nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem un tiem atkal no jauna gribat kalpot?
10
Jūs cienījat dienas, mēnešus, gadus un laikus.
11
Es bīstos, ka tik nebūtu velti pie jums strādājis.
12
Topiet tādi kā es, jo es tapu tāds kā jūs, es jūs lūdzu, brāļi. Jūs man neesat darījuši nekā ļauna.
13
Bet, kā jums zināms, es pirmoreiz, slims būdams, sludināju jums evaņģēliju.
14
Un jūsu pārbaudījums, kas jums cēlās ar manu slimību, nenoveda pie nicināšanas, nedz
riebuma, bet jūs uzņēmāt mani kā Dieva eņģeli, kā Kristu Jēzu.
15
Kur tad nu paliek jūsu svētais prieks? Jo es varu jums apliecināt, ka jūs, ja būtu bijis iespējams,
savas acis būtu izrāvuši un man atdevuši.
16
Tātad es esmu tapis jūsu ienaidnieks, sacīdams jums patiesību.
17
Ne labā nolūkā tie izrāda dedzību pret jums, bet tie grib jūs atšķirt, lai jūs dedzīgi pieķertos
viņiem.
18
Teicami ir iekaist par labu vienumēr un ne tikai tad, kad es esmu pie jums.
19
Mani bērni, par kuriem es no jauna ciešu radību sāpes, līdz kamēr Kristus izveidotos jūsos; 20
bet es gribētu tagad būt pie jums un runāt ar jums citādā balsī, jo man pietrūkst padoma, ko darīt ar
jums.
21
Sakiet man, jūs, kas gribat būt zem bauslības, vai jūs esat dzirdējuši, ko bauslība saka?
22
Proti, ir rakstīts, ka Ābrahāmam piedzima divi dēli, viens no kalpones, otrs no svabadās.
23
Bet tas, kas no kalpones, ir dabīgi dzimis, turpretim tas, kas no svabadās, pēc apsolījuma.
24
Tas ir līdzībā teikts, jo tās ir tās abas derības: viena no Sinaja kalna, kas dzemdē kalpībai, tā ir
Hagare.
25
Bet Hagare ir Sinaja kalns Arābijā un atbilst tagadējai Jeruzālemei, jo tā ar saviem bērniem ir
kalpu stāvoklī.
26
Bet augšējā Jeruzāleme ir svabada, tā ir mūsu māte; 27 jo ir rakstīts: priecājies, neauglīgā, kas
nedzemdē, gavilē un sauc skaļi, kas necieti bērnu sāpes, jo daudz bērnu ir vientulei, vairāk nekā tai, kam
ir vīrs. –
28
Jūs, brāļi, esat apsolījuma bērni kā Īzāks.
29
Bet, kā toreiz miesīgi dzimušais vajāja garīgi dzimušo, tā arī tagad.
30
Bet ko saka raksti? «Padzen kalponi un viņas dēlu! Jo kalpones dēlam nebūs mantot kopā ar
svabadās dēlu.»
31
Tātad, brāļi, mēs neesam kalpones, bet svabadās bērni.
1

5. nodaļa
Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties
kalpības jūgā!
2
Redziet, es, Pāvils, saku jums: ja jūs tiekat apgraizīti, tad Kristus jums nekādā ziņā nepalīdzēs.
3
No jauna es apliecinu katram cilvēkam, kas tiek apgraizīts, ka viņam jāizpilda visa bauslība.
4
Jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnoti, jūs esat žēlastību pazaudējuši.
5
Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību.
1
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Jo Kristū Jēzū nedz apgraizīšana ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā.
Jūs bijāt skaistā gājienā, kas jūs ir kavējis paklausīt patiesībai?
8
Šis mudinājums nenāk no Tā, kas jūs aicina.
9
Nedaudz rauga saraudzē visu mīklu.
10
Es paļaujos uz jums ticībā Tam Kungam, ka jūs nepieņemsit svešas domas, bet tas, kas jūs
sajauc, saņems sodu, lai būtu kas būdams.
11
Bet, ja es, brāļi, sludinu apgraizīšanu, kamdēļ tad es vēl topu vajāts? Tad jau Kristus krusta
piedauzība ir beigusies.
12
Kaut jel tie sagraizītos, kas jūs musina!
13
Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, turpretim
kalpojiet cits citam mīlestībā!
14
Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti, tanī: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. –
15
Bet, ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits citu neaprijat!
16
Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit.
17
Jo miesas tieksmes ir pret Garu, bet Gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv
pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat.
18
Bet, ja Gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai.
19
Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, 20 elku kalpība, buršana,
ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, 21 skaudība, dzeršana, dzīrošana un
tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara,
nemantos Dieva valstību.
22
Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība,
lēnprātība, atturība.
23
Pret tādām lietām nav bauslības.
24
Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām.
25
Ja dzīvojam Garā, tad arī staigāsim Garā.
26
Nedzīsimies pēc tukša goda, cits citu izaicinādami, cits citu apskauzdami.
6
7

6. nodaļa
Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz
pareiza ceļa ar lēnprātīgu garu, un lūkojies pats uz sevi, ka arī tu nekrīti kārdināšanā.
2
Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsit Kristus likumu.
3
Jo, ja kāds domā, ka viņš kas esot, nebūdams nekas, tas pieviļ pats sevi.
4
Bet ikviens lai pārbauda pats savus darbus, tad viņam pašam būs prieks un viņš nelielīsies citu
priekšā.
5
Jo ikkatram jānes sava paša nasta.
6
Bet tas, kas mācās to vārdu, lai dalās visās labās lietās ar to, kas viņu māca.
7
Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus.
8
Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet, kas sēj Garā, tas pļaus no Gara
mūžīgo dzīvību.
9
Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim.
10
Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem.
11
Redziet, ar kādiem burtiem es jums rakstu ar savu paša roku!
12
Tie, kas grib būt ārīgi godājami, spiež jūs apgraizīties tikai tāpēc, lai viņi Kristus krusta dēļ
netiktu vajāti.
13
Tikai viņi, kas apgraizīti, paši netur bauslību, bet prasa, lai jūs pieņemtu apgraizīšanu, ka viņi ar
to, kas noticis pie jūsu miesas, varētu lepoties.
14
Bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man
pasaule ir krustā sista un es pasaulei.
15
Jo nedz apgraizīšana ir kas, nedz neapgraizīšana, bet jauns radījums.
16
Un, kas šo ceļu ies, pār tiem miers un žēlastība un vispār pār Dieva Israēlu.
17
Turpmāk lai neviens man nedara raizes! Jo es nesu Jēzus rētas savā miesā.
18
Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jūsu garu, brāļi! Āmen!
1
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Pāvila vēstule Filemonam
(Krieviski: «Послание к Филимону святого апостола Павла» {R-EVANG1}).
Pāvils, Kristus Jēzus gūsteknis, un brālis Timotejs mīļajam Filemonam, mūsu darba biedram, 2
māsai Apfijai un mūsu cīņas biedram Arhipam, un draudzei, kas tavā namā; 3 lai jums ir žēlastība un
miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus.
4
Es vienmēr pateicos savam Dievam, tevi atcerēdamies savās lūgšanās, 5 dzirdēdams par tavu
mīlestību un ticību, kas tev ir uz Kungu Jēzu un uz visiem svētajiem, 6 lai tavas ticības sadraudzība kļūtu
darbīga visa laba atziņā, kas mūs tuvina Kristum.
7
Man bija daudz prieka un apmierinājuma par tavu mīlestību, ka tu, brāli, esi atspirdzinājis svēto
sirdis!
8
Tādēļ, kaut gan man Kristū ir pilnas tiesības pavēlēt tev to, kas klājas, 9 es labāk mīlestībā tevi
lūdzu, tāds, kāds esmu, sirmais Pāvils, bet tagad arī Kristus Jēzus gūsteknis, – 10 lūdzu tevi par savu
bērnu Onēzimu, ko esmu dzemdinājis, būdams važās, 11 to, kas kādreiz bija tev nederīgs, bet tagad kā
tev, tā man ir derīgs; 12 viņu, tas ir, savu paša sirdi, es tev sūtu atpakaļ.
13
Es viņu gribēju paturēt pie sevis, lai viņš tavā vietā man kalpotu evaņģēlija važās; 14 bet bez
tavas ziņas es neko negribēju darīt, lai tavs labais darbs parādītos ne piespiesti, bet brīvprātīgi.
15
Varbūt viņš tādēļ no tevis uz brīdi bija atšķirts, lai tu viņu paturētu mūžībai, 16 ne vairs kā vergu,
bet daudz vairāk kā mīļotu brāli, īpaši man, bet cik daudz vairāk vēl tev gan pēc miesas, gan iekš Tā
Kunga!
17
Ja nu tu ar mani turi sadraudzību, tad pieņem viņu tā kā mani!
18
Bet, ja viņš kaut kādā veidā noziedzies pret tevi vai palicis parādā, tad to pieskaiti man.
19
Es, Pāvils, to rakstu tev ar savu roku, es atlīdzināšu, lai neteiktu tev, ka tu man arī pats sevi esi
parādā.
20
Patiesi, brāli, es gribētu no tevis iegūt kādu labumu Tam Kungam par godu, atspirdzini manu
sirdi Kristū.
21
Es tev rakstu, uzticēdamies tev, ka paklausīsi, un zinādams, ka tu darīsi vairāk par to, ko es
saku.
22
Bet turklāt sataisies arī mani uzņemt kā viesi, jo es ceru, ka jūsu lūgšanu dēļ es tikšu jums
atdāvināts.
23
Tevi sveicina Epafra, mans cietuma biedrs Kristū Jēzū, 24 Marks, Aristarhs, Dēma, Lūka, mani
darba biedri.
25
Lai Kunga Jēzus Kristus žēlastība ir ar jūsu garu!7
1
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2. Marka evaņģēlijs
(V.E.: Krieviski: «От Марка святое благовествование» {R-EVANG1}. Rakstīts Romā 70.–80.
gadā (apmēram 15–20 gadus pēc Pāvila vēstulēm). Grieķiski saucas: Κατά Μαρκον. Rakstīts ne grieķu
literārā, bet sarunvalodā ar jūtamu semītu ietekmi un dažiem latīnismiem. Adresēts neebrejiem; tiek
izskaidroti jūdu paradumi un Palestīnas ģeogrāfija; maz atsauču uz Veco derību.)
1. nodaļa
Jēzus Kristus, Dieva Dēla, evaņģēlija sākums.
2
Itin kā pravietis Jesaja ir rakstījis: raugi, Es sūtu Savu vēstnesi Tavā priekšā, kas sataisīs Tavu
3
ceļu, saucēja balss tuksnesī: sataisait Tam Kungam ceļu, darait līdzenas Viņa tekas. –
4
Jānis Kristītājs nāca tuksnesī, sludinādams grēku nožēlas kristību uz grēku piedošanu.
5
Un pie viņa izgāja visa Jūdejas zeme un visi Jeruzālemes ļaudis; un tie tika viņa kristīti Jordānas
upē, izsūdzēdami savus grēkus.
6
Un Jānis bija ģērbies kamieļu spalvas drēbēs un ādas jostu ap gurniem un ēda siseņus un kameņu
7
medu, un sludināja, sacīdams: «Kāds spēcīgāks nekā es nāk pēc manis, kam es neesmu cienīgs
noliecies atraisīt Viņa kurpju siksnas.
8
Es jūs esmu kristījis ar ūdeni, bet Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu.»
9
Un notika, ka tanīs dienās Jēzus nāca no Nacaretes Galilejā un tika Jāņa kristīts Jordānā.
10
Un tūdaļ, no ūdens izkāpdams, viņš redzēja debesis atveramies un Garu kā balodi uz Viņu
nolaižamies.
11
Un balss atskanēja no debesīm: «Tu esi Mans mīļais Dēls, uz Tevi Man ir labs prāts.»
12
Un Gars Viņu tūdaļ aizveda tuksnesī.
13
Un Viņš bija tuksnesī četrdesmit dienas, un sātans Viņu kārdināja, un Viņš bija pie zvēriem, un
eņģeļi Viņam kalpoja.
14
Pēc tam kad Jānis bija nodots, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju, sacīdams:
15
«Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi! Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz
evaņģēliju.»
16
Un, pie Galilejas jūras staigādams, Viņš redzēja Sīmani un Sīmaņa brāli Andreju tīklus jūrā
metam; jo tie bija zvejnieki.
17
Un Jēzus tiem sacīja: «Nāciet Man pakaļ, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem.»
18
Un tūdaļ tie, savus tīklus atstājuši, Viņam sekoja.
19
Un, nedaudz tālāk pagājis, Viņš redzēja Jēkabu, Cebedeja dēlu, un Jāni, viņa brāli, laivā tīklus
lāpām.
20
Un tūdaļ Viņš tos aicināja. Un tie, savu tēvu Cebedeju ar algādžiem laivā atstājuši, nogāja
Viņam pakaļ.
21
Un viņi nonāca Kapernaumā. Un tūdaļ sabatā Viņš iegāja sinagogā un mācīja.
22
Un tie izbrīnījās par Viņa mācību, jo Viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā rakstu
mācītāji.
23
Un viņu sinagogā bija cilvēks ar nešķīstu garu, un tas brēca, 24 sacīdams: «Kas mums ar Tevi,
Jēzu no Nacaretes? Vai Tu esi nācis mūs nomaitāt? Es Tevi pazīstu, kas Tu esi, Dieva Svētais.»
25
Un Jēzus viņu apsauca, sacīdams: «Paliec klusu un izej no tā.»
26
Un, to raustīdams un ar stipru balsi brēkdams, nešķīstais gars no tā izgāja.
27
Un tie visi iztrūcinājās, tā ka tie savā starpā sprieda, sacīdami: «Kas tas ir? Jauna mācība ar
spēku! Pat nešķīstiem gariem Viņš pavēl, un tie Viņam paklausa.»
28
Un tūdaļ Viņa slava izpaudās visapkārt pa visu Galilejas apkaimi.
29
Un tie tūdaļ, no sinagogas izgājuši, nāca Sīmaņa un Andreja namā ar Jēkabu un Jāni.
30
Bet Sīmaņa sievasmāte gulēja drudzī, un tie Viņam tūdaļ par to sacīja.
31
Un piegājis Viņš to uzcēla un to ņēma pie rokas, un drudzis tūlīt no tās atstājās, un viņa tiem
kalpoja.
32
Un, kad vakars metās un saule bija nogājusi, tad tie pie Viņa nesa visādus neveselus un ļaunu
garu apsēstus.
1
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Un visa pilsēta bija sapulcējusies durvju priekšā.
Un Viņš dziedināja daudzus, kas sirga ar dažādām kaitēm, un izdzina daudz ļaunu garu, un Viņš
ļauniem gariem neļāva runāt, jo tie Viņu pazina.
35
Un, no rīta gaiļos cēlies, Viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza.
36
Un Sīmanis līdz ar tiem, kas pie viņa bija, Viņam steidzās pakaļ, 37 un, Viņu atraduši, tie Viņam
saka: «Visi Tevi meklē.»
38
Un Viņš tiem saka: «Noejam citur tuvējos miestos, ka Es tur arī sludinu; jo tāpēc Es esmu
nācis.»
39
Un Viņš gāja sludinādams viņu sinagogās pa visu Galileju un izdzina ļaunus garus.
40
Un kāds spitālīgs nāk pie Viņa, Viņu lūgdams, un, Viņa priekšā ceļos mezdamies, Viņam saka:
«Ja Tu gribi, Tu mani vari šķīstīt.»
41
Un Viņš, sirdī kustināts, roku izstiepa, to aizskāra un uz to saka: «Es gribu, topi šķīsts.»
42
Un tūlīt spitālība nogāja no tā, un viņš tapa šķīsts.
43
Un Viņš to apdraudēja un to tūlīt aizdzina, 44 un uz to sacīja: «Raugi, nesaki nevienam neko, bet
ej, rādies priesterim un atnes par savu šķīstījumu upuri, ko Mozus ir pavēlējis, viņiem par liecību.»
45
Bet tas izgājis iesāka daudz runāt un šo lietu izpaust, tā ka Jēzus, ļaudīm redzot, vairs nevarēja
ieiet pilsētā. Bet Viņš bija laukā vientuļās vietās, un no visām malām tie nāca pie Viņa.
33
34

2. nodaļa
Un pēc kādām dienām Viņš gāja atkal uz Kapernaumu, un ļaudis dzirdēja Viņu esam namā.
2
Un daudzi sapulcējās, tā ka tiem pat durvju priekšā nebija vietas, un Viņš tiem sludināja vārdu.
3
Un pie Viņa nāca ar triekas ķertu, ko četri nesa.
4
Un, kad tie nevarēja pie Viņa klāt tikt ļaužu dēļ, tad tie atsedza jumtu tur, kur Viņš bija, un,
uzplēsuši to, nolaida gultu, kurā triekas ķertais gulēja.
5
Un, redzēdams viņu ticību, Jēzus sacīja uz triekas ķerto: «Mans bērns, tavi grēki tev piedoti.»
6
Bet tur bija kādi no rakstu mācītājiem, tie sēdēja turpat un domāja savās sirdīs:
7
«Ko šis tā runā? Viņš zaimo Dievu. Kas cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs?»
8
Un tūdaļ Jēzus Savā garā nomanīja tos pie sevis pašiem tā domājam un uz tiem saka: «Kam jūs
tā domājat savās sirdīs?
9
Kas ir vieglāk – vai sacīt uz triekas ķerto: grēki tev ir piedoti, – vai sacīt: celies, ņem savu gultu
un staigā.
10
Bet lai jūs zinātu, ka Cilvēka Dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot.» Viņš saka uz triekas
ķerto:
11
«Es tev saku: celies, ņem savu gultu un ej mājās.»
12
Un tas tūdaļ cēlās un, gultu paņēmis, aizgāja, visiem redzot, tā ka visi izbrīnījās un Dievu teica,
sacīdami: «To mēs nemūžam vēl neesam redzējuši.»
13
Un Viņš izgāja atkal pie jūras, un visi ļaudis nāca pie Viņa, un Viņš tos mācīja.
14
Un, garām iedams, Viņš redzēja Leviju, Alfeja dēlu, pie muitas sēžam un tam saka: «Staigā
Man pakaļ!» Un tas cēlies staigāja Viņam pakaļ!
15
Un notika, Tam viņa namā pie galda sēžot, ka arī daudz muitnieku un grēcinieku sēdēja pie
galda līdz ar Jēzu un Viņa mācekļiem; jo to bija daudz, un tie staigāja Viņam pakaļ.
16
Un, kad rakstu mācītāji un farizeji Viņu redzēja ēdam ar grēciniekiem un muitniekiem, tad tie
sacīja Viņa mācekļiem: «Vai tad Viņš ēd ar muitniekiem un grēciniekiem?»
17
Un Jēzus, to dzirdējis, uz tiem saka: «Veseliem ārsta nevajag, bet neveseliem. Es neesmu nācis
aicināt (atgriezties no grēkiem) taisnus, bet grēciniekus.»
18
Un Jāņa mācekļi un farizeji gavēja, un tie nāk un Viņam saka: «Kāpēc Jāņa un farizeju mācekļi
gavē, bet Tavi mācekļi negavē?»
19
Un Jēzus uz tiem sacīja: «Kā kāzu ļaudis var gavēt, kamēr līgavainis ir pie tiem? Kamēr
līgavainis ir pie viņiem, tie nevar gavēt.
20
Bet nāks dienas, kad līgavainis no tiem taps atņemts, tad tie gavēs tanīs dienās.
21
Neviens nešuj jaunas vadmalas ielāpu uz vecām drēbēm, citādi ielāps no tām noplīst, jaunais no
vecām drēbēm, un plīsums top lielāks.
22
Un neviens jaunu vīnu nelej vecos ādas traukos; citādi vīns traukus pārplēš, un vīns un trauki iet
bojā.» Bet jauns vīns jālej jaunos traukos.
23
Un notika, Viņam sabatā pa labību ejot, Viņa mācekļi, pa ceļu iedami, sāka plūkt vārpas.
24
Un farizeji Viņam sacīja: «Raugi, ko tie dara sabatā, kas nav ļauts?»
1
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Un Viņš uz tiem saka: «Vai jūs nekad neesat lasījuši, ko Dāvids darījis, kad viņu spieda
trūkums un tas bija izsalcis pats un tie, kas bija pie viņa?
26
Kā tas iegāja Dieva namā augstā priestera Abjatāra laikā un ēda skatāmās maizes, ko ēst nav
atļauts – kā tik vien priesteriem, un deva arī tiem, kas pie viņa bija.»
27
Un Viņš uz tiem sacīja: «Sabats ir celts cilvēka dēļ un ne cilvēks sabata dēļ.
28
Tā nu Cilvēka Dēls ir kungs arī pār sabatu.»
25

3. nodaļa
Un Viņš atkal iegāja sinagogā, un tur bija cilvēks, kam bija nokaltusi roka.
2
Un tie uz Viņu glūnēja, vai Viņš sabatā to dziedinās, ka Viņu varētu apsūdzēt.
3
Un Viņš saka tam cilvēkam, kam roka bija nokaltusi: «Nāc te šurp!»
4
Un Viņš uz tiem saka: «Vai ir brīv sabatā labu darīt vai ļaunu darīt, dvēseli glābt vai maitāt?»
Bet tie cieta klusu.
5
Un Viņš tos uzlūkoja visapkārt ar dusmību, un, viņu sirds cietības dēļ noskumis, Viņš tam
cilvēkam saka: «Izstiep savu roku!» Un tas to izstiepa, un viņa roka atkal kļuva vesela.
6
Un farizeji, izgājuši ārā, apspriedās tūdaļ ar Hēroda piekritējiem par Viņu, kā Viņu nomaitāt.
7
Bet Jēzus aizgāja ar Saviem mācekļiem pie jūras, un liels ļaužu pulks no Galilejas Viņam gāja
līdzi.
8
Un no Jūdejas, un no Jeruzālemes, un no Idumejas, un no viņpus Jordānas, un no Tiras un no
Sidonas apkārtnes liels pulks, dzirdējuši, kādas lielas lietas Viņš dara, nāca pie Viņa, 9 un Viņš Saviem
mācekļiem sacīja, lai tie Viņam apgādātu kādu laivu ļaužu dēļ, ka tie Viņam nespiestos virsū.
10
Jo Viņš darīja daudzus veselus, tā ka tie, kam bija kādas kaites, lauzās Viņam klāt, lai Viņu
aizskartu.
11
Un nešķīstie gari, kad tie Viņu redzēja, krita pie zemes Viņa priekšā un brēca, sacīdami: «Tu esi
Dieva Dēls.»
12
Un Viņš tos stipri aprāja, lai tie Viņu nedarītu zināmu.
13
Un Viņš uzkāpj kalnā un aicina pie Sevis, kurus pats gribēja, un tie nāca pie Viņa.
14
Un Viņš iecēla divpadsmit, lai tie būtu pie Viņa un Viņš tos izsūtītu sludināt, 15 un lai tiem būtu
vara ļaunus garus izdzīt.
16
Tā Viņš iecēla divpadsmit. Un Viņš Sīmanim pielika vārdu Pēteris; 17 un Jēkabu, Cebedeja dēlu,
un Jāni, Jēkaba brāli, un tiem pielika vārdu Boanerges, tas ir, pērkona dēli; 18 un Andreju, un Filipu, un
Bērtuli, un Mateju, un Tomu, un Jēkabu, Alfeja dēlu, un Tadeju, un Sīmani Kānaānieti, 19 un Jūdu
Iskariotu, kas Viņu arī nodeva.
20
Un Viņš nāk mājās. Un ļaudis atkal sapulcējās, tā tiem nebija vaļas ne maizi ēst.
21
Un, kad Viņa piederīgie to dzirdēja, tad tie izgāja Viņu savaldīt. Jo tie sacīja: «Viņš ir bez
prāta.»
22
Un tie rakstu mācītāji, kas bija nākuši no Jeruzālemes, sacīja: «Viņam ir Belcebuls, un Viņš
izdzen ļaunos garus ar ļauno garu virsnieka palīdzību.»
23
Un, tos pieaicinājis, Viņš tiem sacīja līdzībās: «Kā var sātans sātanu izdzīt?
24
Un, ja kāda valsts savā starpā sanāk naidā, tad tāda valsts nevar pastāvēt.
25
Un, ja kāds nams pats ar sevi sanāk naidā, tad tāds nams nevar pastāvēt.
26
Ja nu sātans cēlies pret sevi un ar sevi sanīdies, tad viņš nevar pastāvēt, bet viņa gals ir klāt.
27
Bet neviens nevar, stipra vīra namā iegājis, viņa rīkus laupīt, ja tas papriekš stipro nesaista, tik
tad viņš tā namu izlaupīs.
28
Patiesi Es jums saku: visi grēki cilvēku bērniem taps piedoti, arī zaimi, ar ko tie Dievu zaimo.
29
Bet, kas Svēto Garu zaimo, tas nemūžam nedabū piedošanu, bet ir sodāms ar mūžīgu sodību.»
30
Jo tie sacīja: «Viņam ir nešķīsts gars.»
31
Tad Viņa māte un Viņa brāļi nāca un, ārā stāvēdami, pie Viņa sūtīja un Viņu sauca.
32
Un ļaudis sēdēja ap Viņu un Viņam sacīja: «Redzi, Tava māte un Tavi brāļi, un Tavas māsas
ārā Tevi meklē.»
33
Un Viņš tiem atbildēja un sacīja: «Kas ir Mana māte un Mani brāļi?»
34
Un Viņš visapkārt uzlūkoja tos, kas ap Viņu sēdēja, un saka: «Redzi – Mana māte un Mani
brāļi.
35
Jo, kas Dieva prātu dara, tas ir Mans brālis un māsa, un māte.»
1
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4. nodaļa
Un Viņš atkal sāka mācīt pie jūras. Un daudz ļaužu pie Viņa sapulcējās, tā ka Viņš iekāpa laivā
un apsēdās. Viņš bija uz jūras, un visi ļaudis stāvēja jūras malā.
2
Un Viņš tiem daudz mācīja līdzībās un Savā mācībā uz tiem sacīja:
3
«Klausaities: raugi, sējējs izgāja sēt.
4
Un notika, sējot cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda.
5
Un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā uzdīga tūdaļ, tāpēc ka tai nebija
dziļas zemes.
6
Bet, kad saule bija uzlēkusi, tad tā savīta un nokalta, tāpēc ka tai nebija saknes.
7
Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga un to nomāca, un tā nenesa augļus.
8
Un cita krita labā zemē un nesa augļus, kas uzdīga un augtin auga, un cita nesa trīsdesmitkārtīgi,
cita sešdesmitkārtīgi un cita simtkārtīgi.»
9
Un Viņš sacīja: «Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.»
10
Un, kad Viņš bija viens pats, tad tie, kas līdz ar tiem divpadsmit bija pie Viņa, Viņam vaicāja
par līdzībām.
11
Un Viņš uz tiem sacīja: «Jums ir dots Dieva valstības noslēpums; bet tiem, kas ārā, viss tas
notiek līdzībās, 12 ka tie redzēdami redz un nenomana un dzirdēdami dzird un nesaprot, ka tie
neatgriežas un neiegūst piedošanu.»
13
Un Viņš uz tiem saka: «Jūs šo līdzību nesaprotat, kā tad jūs sapratīsit visas citas līdzības?
14
Sējējs sēj vārdu.
15
Bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēts, pie kuriem, kad tie to ir dzirdējuši, tūdaļ nāk sātans
un noņem viņu sirdīs sēto vārdu.
16
Un tāpat tie, kas uz akmenāju sēti, ir tie, kas, vārdu dzirdējuši, tūdaļ to uzņem ar prieku.
17
Bet tiem nav saknes sevī, un tikai kādu laiku tie ir ticīgi. Kad bēdas un vajāšanas uziet vārda
dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas.
18
Un, kas starp ērkšķiem sēti, ir tie, kas vārdu dzird, 19 un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība
un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs.
20
Un labā zemē sētie ir tie, kas vārdu dzird un pieņem un augļus nes, trīsdesmitkārtīgus,
sešdesmitkārtīgus, simtkārtīgus.»
21
Un Viņš uz tiem sacīja: «Vai sveci iededzina, lai to liktu apakš pūra vai zem gultas? Vai ne
tāpēc, lai to liek lukturī?
22
Jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā; un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms.
23
Ja kam ausis ir dzirdēt, tas lai dzird.»
24
Un Viņš tiem sacīja: «Ievērojiet, ko jūs dzirdat. Ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums un
pieliks jums vēl klāt.
25
Jo, kam ir, tam dos; un, kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir.»
26
Un Viņš sacīja: «Tāpat ir ar Dieva valstību, kā kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē 27 un guļ un
ceļas, nakti un dienu; un sēkla uzdīgst un uzaug, tā ka viņš pats to nenomana.
28
Zeme pati no sevis nes augļus, papriekš stiebru, tad vārpu, tad briedušus graudus vārpā.
29
Un, kad augļi ienākušies, tad viņš tūdaļ sūta sirpi, jo pļaujamais laiks ir klāt.»
30
Un Viņš sacīja: «Kam mēs Dieva valstību pielīdzināsim? Jeb kādā līdzībā mēs to tēlosim?
31
Kā sinepju graudiņš, kas zemē sēts, ir mazākais no visām sēklām virs zemes, 32 un, kad tas ir
sēts, tad tas augtin aug un top lielāks par visiem dārza augiem un dabū lielus zarus, tā ka putni apakš
debess viņa pavēnī var ligzdas taisīt.»
33
Un daudzās tādās līdzībās Viņš uz tiem vārdu runāja, tā ka tie to varēja klausīties.
34
Bet bez līdzībām Viņš uz tiem neko nerunāja; bet Saviem mācekļiem Viņš visu īpaši
izskaidroja.
35
Un Viņš tiem saka tanī dienā, vakaram metoties: «Pārcelsimies uz viņu malu.»
36
Un, ļaudis atlaiduši, tie Viņu ņēma līdzi, tā ka Viņš laivā bija, un citas laivas bija pie Viņa.
37
Un liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā, tā ka ūdens jau piepildīja laivu.
38
Un Viņš gulēja stūres galā uz spilvena; un tie Viņu modina un saka Viņam: «Mācītāj, vai Tu
nebēdā, ka ejam bojā?»
39
Un uzmodies Viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru: «Klusu, mierā!» Un vējš nostājās, un iestājās
pilnīgs klusums.
40
Un Viņš uz tiem sacīja: «Kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības?»
41
Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā: «Kas Tas tāds, ka pat vējš un jūra Viņam paklausa?»
1
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5. nodaļa
Un tie nonāca viņpus jūras, geraziešu zemē.
2
Un, Viņam no laivas izkāpjot, tūdaļ nāca pretim no kapiem cilvēks ar nešķīstu garu, 3 kam bija
sava mītne kapos un ko neviens nevarēja ne ķēdēm saistīt.
4
Jo tas pinekļiem un ķēdēm daudzkārt bija saistīts; bet viņš salauza ķēdes un sarāva pinekļus, un
neviens to nespēja savaldīt.
5
Un tas bija vienmēr naktīm un dienām kapos un kalnos, brēca un sita sevi ar akmeņiem.
6
Bet, Jēzu no tālienes ieraudzījis, tas skrēja un metās Viņa priekšā zemē 7 un brēca ar stipru balsi
un sacīja: «Kas man ar Tevi, Jēzu, Tu Dieva, Visuaugstākā, Dēls? No Dieva puses, lūdzu, nemoki
mani!»
8
Jo Viņš uz to sacīja: «Izej, tu nešķīstais gars, no tā cilvēka!»
9
Un Viņš tam jautāja: «Kāds tev vārds?» Un tas Viņam saka: «Vārds man leģions, jo mūsu ir
daudz.»
10
Un tas Viņu ļoti lūdza, lai Viņš neizdzītu tos no tā apgabala.
11
Bet tur pie kalna liels cūku pulks bija ganos.
12
Un tie Viņu lūdza, sacīdami: «Sūti mūs cūkās, ka tanīs ieskrienam.»
13
Un Viņš tiem to atļāva, un nešķīstie gari izgājuši ieskrēja cūkās; un cūku pulks no krasta
iegāzās jūrā. To bija ap divi tūkstoši, un tās noslīka jūrā.
14
Un viņu gani bēga un stāstīja to pilsētā un uz laukiem; un tie izgāja raudzīt, kas noticis.
15
Un tie nāk pie Jēzus un ierauga ļauna gara apsēsto tur sēžam apģērbtu un pilnā prātā, to pašu,
kam tas leģions bijis; un tie izbijās.
16
Un tie, kas to bija redzējuši, viņiem stāstīja, kā ļaunā gara apsēstam bija noticis un par tām
cūkām.
17
Un tie sāka Viņu lūgt, lai no viņu robežām izejot.
18
Un, kad Viņš kāpa laivā, tad ļaunā gara apsēstais Viņu lūdza, lai tas varētu palikt pie Viņa.
19
Bet Viņš tam neļāva un saka tam: «Ej savās mājās pie savējiem un stāsti tiem, kādas lielas lietas
Tas Kungs tev darījis un kā Viņš par tevi apžēlojies.»
20
Un tas nogāja un sāka sludināt visā desmit pilsētu apgabalā, ko Jēzus tam bija darījis, un visi
brīnījās.
21
Un, kad Jēzus atkal laivā bija pārcēlies uz otru malu, tad daudz ļaužu sapulcējās pie Viņa, un
Viņš bija jūrmalā.
22
Un redzi, nāk viens no sinagogas priekšniekiem, Jairs vārdā, un, Viņu redzēdams, tas krīt pie
Viņa kājām 23 un Viņu ļoti lūdz, sacīdams: «Mana meitiņa mirst, lūdzams, nāc un uzliec tai rokas, ka
viņa top vesela un dzīvo.»
24
Un Viņš ar to nogāja. Un daudz ļaužu Viņam gāja pakaļ un drūzmējās ap Viņu.
25
Un tur bija kāda sieva, kas jau divpadsmit gadus slimoja ar asiņošanu.
26
Un tā daudz bija cietusi no daudziem ārstiem un iztērējusi visu savu rocību un palīdzību nebija
atradusi, bet slimība bija kļuvusi vēl ļaunāka.
27
Šī, par Jēzu dzirdējusi, nāca ļaužu pulkā un aizskāra no mugurpuses Viņa drēbes, 28 jo tā sacīja:
«Ja vien Viņa drēbes aizskaršu, tad tapšu vesela.»
29
Un tūdaļ viņas asins avots izsīka un viņa manīja savās miesās, ka no tās kaites bija dziedināta.
30
Un Jēzus tūdaļ, Sevī nomanīdams, ka spēks no Viņa izgājis, apgriezās ļaudīs un sacīja: «Kas
Manas drēbes aizskāris?»
31
Un Viņa mācekļi Viņam sacīja: «Tu redzi, ka ļaudis Tev spiežas virsū, un Tu saki: kas Mani
aizskāris?»
32
Un Viņš skatījās un gribēja to ieraudzīt, kas to bija darījusi.
33
Bet sieva, izbijusies un drebēdama, zinādama, kas ar viņu noticis, nāca un krita Viņa priekšā pie
zemes un pateica Viņam visu patiesību.
34
Bet Viņš uz to sacīja: «Mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi. Ej ar mieru un paliec vesela no
savas kaites.»
35
Viņam tā vēl runājot, kādi no sinagogas priekšnieka nāk un saka: «Tava meita jau nomirusi, ko
tu vēl apgrūtini Mācītāju.»
36
Bet Jēzus, šo vārdu neievērodams, sacīja uz sinagogas priekšnieku: «Nebīsties, tici vien!»
37
Un Viņš neļāva nevienam Sev līdzi ieiet kā vien Pēterim, Jēkabam un Jānim, Jēkaba brālim.
38
Un viņi ienāk sinagogas priekšnieka namā un dzird troksni un redz daudzus raudam un
vaimanājam.
39
Un, iegājis namā, Viņš tiem saka: «Ko jūs trokšņojat un raudat? Tas bērns nav miris, bet guļ.»
1
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Un tie Viņu izsmēja. Bet Viņš, visus izdzinis, ņem Sev līdzi bērna tēvu un māti un tos, kas līdz
ar Viņu bija, un ieiet, kur bērns gulēja.
41
Un Viņš satvēra bērna roku un saka uz to: «Talita, kūmi!» Tas ir tulkots: «Meitiņ, Es tev saku,
celies augšā!»
42
Un meitiņa tūlīt cēlās un staigāja; tā bija divpadsmit gadus veca. Un tos tūliņ pārņēma liels
uztraukums.
43
Un Viņš tiem stipri piekodināja, ka neviens to nedabūtu zināt, un lika tai dot ēst.
40

6. nodaļa
Un Viņš no turienes aizgāja un nāk Savā tēva pilsētā, un Viņa mācekļi iet Viņam līdzi.
2
Un, kad sabats nāca, Viņš sāka sinagogā mācīt; un daudzi, Viņu dzirdēdami, izbrīnījās un sacīja:
«No kurienes Viņš to ņēmis? Un kas tā par gudrību, kas Viņam dota, un kā tādi brīnumi nāk no Viņa
rokām?
3
Vai Viņš nav namdaris, Marijas dēls un Jēkaba un Jāzepa, un Jūdas, un Sīmaņa brālis, un vai
Viņa māsas nav šeit pie mums?» Un tie ņēma apgrēcību pie Viņa.
4
Bet Jēzus tiem sacīja: «Pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savā tēvu zemē un savos rados un
savās mājās.»
5
Un Viņš tur nevienu brīnumu nevarēja darīt, tik vien retiem vājiem Viņš rokas uzlika un tos
dziedināja.
6
Un Viņš brīnījās par viņu neticību.
7
Un Viņš pārstaigāja ciemus, visapkārt mācīdams. Un Viņš sasauca divpadsmit un sāka tos izsūtīt
pa diviem, un deva tiem varu pār nešķīstiem gariem, 8 un tiem pavēlēja nekā neņemt līdzi ceļā kā vien
nūju, ne maizi, ne kulīti, nedz naudu jostā, 9 bet tikai apaut kurpes un neapvilkt divi svārkus.
10
Un Viņš tiem sacīja: «Kur jūs ieiesit kādā namā, tur palieciet, tiekāms jūs no turienes aizejat.
11
Un, ja kādā vietā jūs nedz pieņems, nedz jūs klausīs, tad izeita no turienes un nokratait pīšļus no
savām kājām viņiem par liecību.»
12
Un tie izgājuši sludināja, lai atgriežas no grēkiem, 13 un izdzina daudz ļaunu garu un svaidīja
daudz vājus ar eļļu un darīja viņus veselus.
14
Un ķēniņš Hērods to dzirdēja, jo Viņa Vārds bija tapis zināms, un sacīja, ka Jānis Kristītājs esot
uzmodināts no miroņiem un tādēļ Viņā tādi brīnuma spēki darbojoties.
15
Bet citi sacīja: «Viņš ir Ēlija.» Un citi sacīja: «Viņš ir pravietis, kā viens no praviešiem.»
16
Bet Hērods, to dzirdējis, sacīja: «Jānis, kam es galvu nocirtu, uzcēlies no miroņiem.»
17
Jo tas pats Hērods bija sūtījis un licis Jāni apcietināt un saistīt cietumā Hērodijas, sava brāļa
Filipa sievas, dēļ; jo viņš to bija apprecējis.
18
Bet Jānis Hērodam bija sacījis: «Tev neklājas, ka tev ir tava brāļa sieva.»
19
Un Hērodija viņu ienīda un gribēja nokaut, bet nevarēja.
20
Jo Hērods Jāni bijās, zinādams viņu esam taisnu un svētu vīru, un viņu sargāja, un, viņu
dzirdēdams, tas bieži kļuva domīgs un tomēr labprāt viņu klausījās.
21
Un gadījās izdevīga diena, kad Hērods savā dzimšanas dienā saviem lielkungiem un
virsniekiem, un augstākajiem vīriem Galilejā rīkoja dzīres.
22
Un Hērodijas meita ienākusi dejoja un labi patika Hērodam un tiem, kas līdz pie galda sēdēja.
Tad ķēniņš sacīja meitenei: «Lūdz no manis, ko gribēdama, es tev to došu.»
23
Un viņš tai zvērēja: «Ko tu no manis lūgsi, to es tev došu, līdz pat pusei no manas valsts.»
24
Bet viņa, ārā izgājusi, sacīja savai mātei: «Ko lai es lūdzu?» Bet tā sacīja: «Jāņa Kristītāja
galvu.»
25
Un tūdaļ viņa gāja steigšus iekšā pie ķēniņa, lūdza un sacīja: «Es gribu, ka tu man tūlīt dod
bļodā Jāņa Kristītāja galvu.»
26
Un ķēniņš ļoti noskuma; tomēr zvēresta un to dēļ, kas pie galda sēdēja, tas negribēja viņu
atraidīt.
27
Un ķēniņš tūdaļ sūtīja bendi un pavēlēja atnest viņa galvu.
28
Un tas nogājis viņam cietumā nocirta galvu un atnesa viņa galvu bļodā, un deva to meitenei, un
meitene to deva savai mātei.
29
Un, kad viņa mācekļi to dzirdēja, tad tie nāca un paņēma viņa miesas un tās ielika kapā.
30
Un apustuļi sapulcējās pie Jēzus un Tam stāstīja visu, ko tie bija darījuši un ko tie bija mācījuši.
31
Un Viņš tiem saka: «Nāciet vieni paši savrup kādā vientuļā vietā un atpūtieties maķenīt.» Jo
daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija vaļas ne ēst.
32
Un tie laivā aizbrauca savrup uz kādu tukšu vietu.
1
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Un daudzi redzēja tos aizbraucam un viņus pazina, un satecēja kājām no visām pilsētām kopā,
un nonāca tur viņiem pa priekšu.
34
Un Jēzus, izkāpdams malā, redzēja daudz ļaužu, un sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā
avis, kam nav gana, un Viņš sāka tos daudz mācīt.
35
Un bija jau vēls, kad Viņa mācekļi pie Tā nāca un sacīja: «Šī vieta ir tukša, un laiks jau vēls.
36
Atlaid tos, ka tie var noiet apkārtējos ciemos un miestos un sev pirkt ko ēst.»
37
Bet Viņš atbildēdams tiem sacīja: «Dodiet jūs viņiem ēst.» Un tie Viņam sacīja: «Vai tad mums
būs noiet un par divi simti denārijiem pirkt maizi un tiem dot ēst?»
38
Bet Viņš uz tiem saka: «Cik maizes jums ir? Eita un raugait.» Un tie uzzinājuši saka: «Piecas
un divi zivis.»
39
Un Viņš visiem pavēlēja pa pulkiem apsēsties zaļajā zālē.
40
Un tie apsēdās pulciņos pa simtiem un pa piecdesmit.
41
Un Viņš ņēma tās piecas maizes un tās divi zivis, skatījās uz debesīm, pateicās un pārlauza
maizes un deva Saviem mācekļiem, lai tie viņiem liktu priekšā, arī tās divi zivis Viņš visiem izdalīja.
42
Un tie visi ēda un paēda, 43 un salasīja no druskām divpadsmit pilnus grozus un no zivīm.
44
Un to, kas bija ēduši no tām maizēm, bija pieci tūkstoši.
45
Un Viņš tūdaļ Saviem mācekļiem lika kāpt laivā un papriekš pārcelties uz Betsaidu, kamēr Viņš
ļaudis atlaistu.
46
Un, tos atlaidis, Viņš gāja kalnā Dievu lūgt.
47
Un, kad vakars metās, tad laiva bija jūras vidū un Viņš viens pats malā.
48
Un, redzēdams, ka tiem braucot bija grūtības, jo vējš tiem bija pretī, Viņš naktī gaiļos pie tiem
nāca, pa jūru staigādams, un gribēja tiem iet garām.
49
Bet, kad tie Viņu redzēja pa jūru staigājam, tie noturēja Viņu par spoku un iesāka brēkt, 50 jo
visi Viņu redzēja un izbijās. Un tūdaļ Viņš ar tiem runāja un uz tiem saka: «Turiet drošu prātu, Es tas
esmu; nebīstieties!»
51
Un Viņš iekāpa pie tiem laivā, un vējš nostājās, bet tie bija pavisam iztrūkušies.
52
Jo viņi notikumu ar maizēm nebija sapratuši, bet viņu sirds bija apcietināta.
53
Un pārcēlušies tie nonāca Ģenecaretē un brauca tur pie malas.
54
Un, kad tie no laivas izkāpa, tad ļaudis Viņu tūdaļ pazina 55 un apstaigāja visu to apgabalu, un
sāka nest slimos uz gultām turp, kur tie dzirdēja Viņu esam.
56
Un, kur Viņš iegāja miestos vai pilsētās, vai ciemos, tur tie neveselos nolika tirgus laukumos un
Viņu lūdza, ka tikai Viņa drēbju vīli varētu aizskart; un, cik Viņu aizskāra, tie kļuva veseli.
33

7. nodaļa
Un pie Viņa sapulcējās farizeji un kādi no rakstu mācītājiem, kas bija atnākuši no Jeruzālemes.
2
Un, redzēdami kādus no Viņa mācekļiem netīrām, tas ir, nemazgātām, rokām maizi ēdam, – 3 jo
farizeji un visi jūdi neēd, ja tie rokas nav mazgājuši, vecaju likumus turēdami 4 un, no tirgus nākot, tie
neēd, ja tie nav mazgājušies, un vēl ir daudz, ko tie zņēmušies turēt, dzeramu kannu un krūžu un vara
trauku mazgāšanu, – 5 tad farizeji un rakstu mācītāji Viņam vaicā: «Kāpēc Tavi mācekļi nedzīvo pēc
vecaju likumiem, bet maizi ēd nemazgātām rokām?»
6
Bet Viņš uz tiem sacīja: «Pareizi Jesaja par jums, liekuļiem, ir pravietojis, kā ir rakstīts: šī tauta
godā ar lūpām Mani, bet viņu sirds ir tālu no Manis.
7
Bet tie Mani velti cienī, mācīdami tādas mācības, kas ir cilvēku pavēles.
8
Jo, Dieva bausli atmetuši, jūs turat cilvēku likumus.»
9
Un Viņš tiem sacīja: «Tā jūs atmetat Dieva bausli, lai turētu savu likumu.
10
Jo Mozus ir sacījis: godā savu tēvu un savu māti, – un: kas ļaunu runā pret tēvu vai māti, tam
būs mirt.
11
Bet jūs sakāt: ja cilvēks uz tēvu vai māti saka: korban, tas ir, lai tas ir par upuri, kas tev no
manis varētu nākt par labu, – 12 tad jūs viņam atļaujat nenieka vairs nedarīt tēvam vai mātei par labu, 13
iznīcinādami Dieva vārdu ar saviem likumiem, ko jūs esat iecēluši. Un daudz tādu lietu jūs darāt.»
14
Un, ļaudis atkal pieaicinājis, Viņš tiem sacīja: «Klausait Mani visi un saprotiet.
15
Nekas cilvēku nevar apgānīt, kas no ārienes tanī ieiet, bet, kas no cilvēka iziet, tas apgāna
cilvēku.»
16
Kam ausis ir dzirdēt, tas lai dzird.
17
Un, kad Viņš aizgāja no ļaudīm namā, Viņa mācekļi vaicāja pēc šās līdzības.
18
Un Viņš tiem saka: «Vai arī jūs esat tādi nesaprašas? Vai jūs nesaprotat, ka nekas, kas no
ārpuses ieiet cilvēkā, viņu nevar apgānīt?
1
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Jo tas neiet viņa sirdī, bet vēderā, un iziet laukā.» Tā Viņš atzina par šķīstu katru barību.
Bet Viņš sacīja: «Kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku.
21
Jo no iekšienes, no cilvēka sirds, iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības
pārkāpšana, 22 mantkārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība.
23
Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku.»
24
Un no turienes cēlies Viņš nogāja uz Tiras robežām. Un, kādā namā iegājis, Viņš gribēja, lai
neviens to nemanītu; bet nevarēja palikt apslēpts.
25
Bet kāda sieva, kuras meitiņai bija nešķīsts gars, par Viņu dzirdējusi, tūliņ nāca un nometās pie
Viņa kājām.
26
Bet šī sieva bija grieķiete, dzimusi sirofeniķiete, un lūdza Jēzu, lai Viņš izdzītu ļauno garu no
viņas meitas.
27
Un Viņš tai sacīja: «Lai papriekš bērni top paēdināti, jo neklājas maizi atņemt bērniem un
sunīšiem mest priekšā.»
28
Bet viņa atbildēja un Tam sacīja: «Tā gan ir, Kungs; bet tomēr sunīši ēd apakš galda no bērnu
druskām.»
29
Un Viņš uz to sacīja: «Šī vārda dēļ ej! Ļaunais gars ir izgājis no tavas meitas.»
30
Un, nogājusi savās mājās, viņa atrada meitiņu gultā guļam, un ļaunais gars bija izgājis.
31
Un atkal, izgājis no Tiras robežām, Viņš nāca caur Sidonu pie Galilejas jūras desmit pilsētu
robežās.
32
Un pie Viņa atveda kādu kurlmēmu un Viņu lūdza, lai Viņš tam uzliktu roku.
33
Un Viņš to ņēma no ļaudīm savrup un lika Savus pirkstus viņa ausīs, spļāva un aizskāra viņa
mēli, 34 un skatījās uz debesīm, nopūtās un sacīja uz to: «Efata, tas ir: atveries.»
35
Un viņa ausis atvērās, un tūdaļ atraisījās viņa mēles saite, un viņš pareizi runāja.
36
Un Viņš tiem pavēlēja to nevienam nesacīt; bet, jo vairāk to aizliedza, jo vairāk tie to izpauda 37
un brīnījās ļoti par to un sacīja: «Viņš visas lietas ir labi darījis; Viņš dara, ka pat kurlie dzird un mēmie
runā.»
19
20

8. nodaļa
Tanīs dienās, kad tur daudz ļaužu bija un tiem nebija ko ēst, Jēzus aicināja Savus mācekļus pie
Sevis un uz tiem sacīja:
2
«Mana sirds iežēlojas šo ļaužu dēļ, jo tie jau trīs dienas pie Manis palikuši un tiem nav ko ēst.
3
Un, kad Es tos neēdušus atlaidīšu uz mājām, tie ceļā nonīks badā; un daži no tiem ir nākuši no
tālienes.»
4
Un Viņa mācekļi Viņam atbildēja: «Kas šos ar maizi var paēdināt še tuksnesī?»
5
Un Viņš tiem jautāja: «Cik jums ir maizes?» Tie sacīja: «Septiņas.»
6
Un Viņš ļaudīm pavēl pie zemes apmesties. Un Viņš ņēma tās septiņas maizes un pateicās,
pārlauza tās un deva Saviem mācekļiem, lai tās liek priekšā; un tie lika tās ļaudīm priekšā.
7
Tiem bija arī mazums zivtiņu; un, pateicību sacījis, Viņš pavēlēja arī tās likt priekšā.
8
Bet tie ēda un paēda un pielasīja ar atlikušām druskām septiņus grozus.
9
Un to bija kādi četri tūkstoši. Un Viņš tos atlaida.
10
Un tūdaļ Viņš iekāpa laivā ar Saviem mācekļiem un nāca Dalmanutas tiesā.
11
Un farizeji uzstājās un sāka ar Viņu sarunāties un prasīja no Viņa kādu zīmi no debesīm, Viņu
kārdinādami.
12
Un Viņš nopūtās Savā garā un sacīja: «Ko šī cilts meklē zīmes? Patiesi Es jums saku: šai ciltij
nekāda zīme netaps dota.»
13
Un Viņš, tos atlaidis, kāpa atkal laivā un pārcēlās uz otru malu.
14
Un tie bija aizmirsuši maizi ņemt līdzi, un tiem vairāk nebija kā viena maize vien pašiem klāt
laivā.
15
Un Viņš tiem pavēlēja, sacīdams: «Raugait, sargaities no farizeju rauga un no Hēroda rauga!»
16
Un tie runāja savā starpā, ka viņiem nav maizes.
17
Un, to nomanīdams, Viņš uz tiem sacīja: «Ko jūs runājat, ka jums maizes nav? Vai jūs vēl
nemanāt, nedz noprotat? Vai jums sirds vēl ir apcietināta?
18
Jums ir acis, bet jūs neredzat; jums ir ausis, bet jūs nedzirdat?
19
Jūs neatminaties, kad Es tās piecas maizes tiem pieciem tūkstošiem lauzu, cik grozu ar druskām
jūs esat pielasījuši?» Tie Viņam saka: «Divpadsmit.»
20
«Bet, kad Es tās septiņas maizes tiem četriem tūkstošiem lauzu, cik pilnu grozu ar atlikušām
druskām jūs esat pielasījuši?» Un tie saka: «Septiņus.»
1
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Un Viņš tiem sacīja: «Vai jūs vēl nesaprotat?»
Un viņi nāk uz Betsaidu. Tad tie Viņam pieved kādu neredzīgu un Viņam lūdz, lai Viņš to
aizskartu.
23
Un Viņš, neredzīgo pie rokas ņēmis, to izveda ārā no ciema un spļāva viņa acīs, uzlika tām
rokas un tam jautāja: «Vai tu ko redzi?»
24
Un, acis pacēlis, tas sacīja: «Es redzu cilvēkus, kokiem līdzīgus, staigājam.»
25
Tad Viņš atkal uzlika rokas uz viņa acīm, un tas ieraudzīja gaismu un tapa atkal vesels un
redzēja visu pilnīgi skaidri.
26
Un Viņš to sūtīja mājās, sacīdams: «Neej ciemā.»
27
Un Jēzus un Viņa mācekļi izgāja uz Filipa Cēzarejas ciemiem un vaicāja Saviem mācekļiem
ceļā, tiem sacīdams: «Ko ļaudis saka Mani esam?»
28
Bet tie Viņam atbildēja, sacīdami: Tu esot Jānis Kristītājs; un citi: tu esot Ēlija; vēl citi: viens
no praviešiem.
29
Un Viņš tiem sacīja: «Bet jūs, ko jūs sakāt Mani esam?» Bet Pēteris, atbildēdams uz to, sacīja:
«Tu esi Kristus.»
30
Un Viņš tiem stipri piekodināja, lai nevienam par Viņu neko nesaka.
31
Un Viņš sāka tos mācīt, ka Cilvēka Dēlam daudz būs ciest un vecaju un augsto priesteru, un
rakstu mācītāju atmestam tapt, un tapt nokautam un pēc trim dienām augšāmcelties.
32
Un Viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti. Un Pēteris, Viņu savrup vedis, iesāka Viņu apsaukt.
33
Bet Viņš, atgriezdamies un Savus mācekļus uzlūkodams, apsauca Pēteri, sacīdams: «Atkāpies
no Manis, sātan! Jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta.»
34
Un, pieaicinājis ļaudis līdz ar Saviem mācekļiem, Viņš uz tiem sacīja: «Kas Man grib nākt
pakaļ, tas lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā Man pakaļ.
35
Jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs; un, kas savu dzīvību zaudē Manis un evaņģēlija
dēļ, tas to izglābs.
36
Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli?
37
Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu?
38
Jo, kas Manis un Manu vārdu dēļ kaunas šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī
Cilvēka Dēls kaunēsies, kad Viņš nāks ar svētiem eņģeļiem Sava Tēva godībā.»
21
22

9. nodaļa
Un Viņš uz tiem sacīja: «Patiesi Es jums saku: daži no tiem, kas še stāv, nāvi nebaudīs, pirms tie
nebūs redzējuši Dieva valstību ar spēku nākam.»
2
Un pēc sešām dienām Jēzus ņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un tos veda savrup augstā kalnā.
3
Un Viņš tapa apskaidrots viņu priekšā, un Viņa drēbes tapa spožas un ļoti baltas, kā neviens
balinātājs virs zemes tās nevar balināt, 4 un tiem parādījās Ēlija ar Mozu un runāja ar Jēzu.
5
Un Pēteris griežas pie Jēzus un saka: «Mācītāj, šeit mums labi; taisīsim trīs teltis – vienu Tev,
vienu Mozum un vienu Ēlijam.»
6
Jo Viņš nezināja, ko runāja; jo tie bija pārbijušies.
7
Un padebess nāca, tos apēnodama; un balss nāca no padebess: «Šis ir Mans mīļais Dēls, klausait
Viņu!»
8
Un tūdaļ tie skatījās visapkārt un nevienu vairs pie sevis neredzēja kā vien Jēzu.
9
Un, nokāpjot no kalna, Viņš tiem piekodināja nevienam nesacīt, ko tie redzējuši, pirms Cilvēka
Dēls nebūs augšāmcēlies no miroņiem.
10
Un tie to vārdu paturēja pie sevis, pārrunādami savā starpā, kas tas esot: no miroņiem
augšāmcelties.
11
Un tie Viņam jautāja: «Kā tad rakstu mācītāji saka: Ēlijam jānāk papriekšu?»
12
Bet Viņš uz tiem sacīja: «Gan Ēlija, papriekšu nākdams, visu atkal sataisīs; bet kā tad ir rakstīts
par Cilvēka Dēlu, ka Tam būs daudz ciest un tapt nicinātam?
13
Bet Es jums saku, ka arī Ēlija ir nācis, un tie tam ir darījuši ko gribēdami, tā kā par to ir
rakstīts.»
14
Un, nākuši pie mācekļiem, viņi redzēja daudz ļaužu pie tiem un rakstu mācītājus, kas ar tiem
sarunājās.
15
Un tūdaļ visi ļaudis, kas Viņu redzēja, izbijās un pieskrējuši To sveicināja.
16
Un Viņš tiem vaicāja: «Ko jūs ar tiem runājāt?»
17
Un viens no ļaudīm Tam atbildēja: «Mācītāj, es savu dēlu pie Tevis esmu atvedis, tam ir mēms
gars.
1
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Un, kad tas viņu sakampj, tad tas to rausta; un viņš puto un griež zobus un sastingst; un es
Taviem mācekļiem esmu sacījis, lai tie to izdzen, bet viņi nevarēja.»
19
Bet Viņš tiem atbildēja un sacīja: «Ak, tu neticīgā cilts! Cik ilgi Es pie jums būšu? Cik ilgi Es
jūs panesīšu? Vediet to pie Manis.»
20
Un tie to atveda pie Viņa. Un, kad Tas viņu redzēja, tad tas gars tūdaļ to raustīja, un tas, pie
zemes krizdams, putodams vārtījās.
21
Un Viņš jautāja tā tēvam: «Cik ilgi viņam tas tā jau ir?» Bet tas Viņam sacīja: «No bērnības.
22
Un daudzkārt viņš to ir iemetis gan ugunī, gan ūdenī, lai to nogalinātu; bet, ja Tu ko spēj, tad
palīdzi mums, apžēlojies par mums.»
23
Bet Jēzus uz to sacīja: «Tu saki: ja tu spēj! Kaut tu varētu ticēt! Tas visu spēj, kas tic.»
24
Un tūdaļ tā bērna tēvs brēca un sacīja: «Es ticu, palīdzi manai neticībai!»
25
Bet Jēzus, redzēdams, ka ļaudis satecēja, apdraudēja nešķīsto garu, uz to sacīdams: «Tu mēmais
un kurlais gars, Es tev pavēlu: izej ārā no tā un neieej vairs viņā.»
26
Un tas izgāja, brēkdams un to stipri raustīdams, un viņš kļuva līdzīgs mironim, tā ka daudzi
sacīja: «Tas ir nomiris.»
27
Bet Jēzus to ņēma pie rokas un piecēla, un tas uzcēlās.
28
Un, kad Viņš namā bija iegājis, Viņa mācekļi Tam savrup jautāja: «Kāpēc mēs nespējām to
izdarīt?»
29
Un Viņš tiem sacīja: «Šī suga citādi nevar iziet kā vien ar Dieva lūgšanu un gavēšanu.»
30
Un tie, no turienes izgājuši, pārstaigāja Galileju, un Viņš negribēja, ka to kāds zinātu, 31 jo Viņš
Savus mācekļus mācīja un uz tiem sacīja: «Cilvēka Dēlu nodos cilvēku rokās, un tie Viņu nokaus, un
nokauts Viņš pēc trim dienām celsies augšām.»
32
Be tie šo vārdu nesaprata un bijās Viņu jautāt.
33
Un Viņš nāca Kapernaumā, un, mājās būdams, Viņš tiem jautāja: «Par ko jūs runājāt ceļā?»
34
Bet tie cieta klusu; jo tie savā starpā bija sarunājušies ceļā, kurš esot lielākais.
35
Un Viņš apsēdies atsauca tos divpadsmit un tiem saka: «Ja kas grib būt pirmais, tas lai ir no
visiem pēdējais un visu kalps.»
36
Un Viņš ņēma kādu bērnu, to nostatīja viņu vidū un, to apkampis, uz tiem sacīja:
37
«Ja kas vienu no šiem bērniem uzņem Manā Vārdā, tas Mani uzņem; bet, kas Mani uzņem, tas
neuzņem Mani, bet To, kas Mani sūtījis.»
38
Jānis Viņam sacīja: «Mācītāj, mēs kādu redzējām Tavā Vārdā izdzenam ļaunus garus. Tas
neturas pie mums, un mēs tam to esam lieguši, tāpēc ka tas neturas pie mums.»
39
Bet Jēzus sacīja: «Neliedziet viņam, jo neviens nedara brīnumu Manā Vārdā, kas tūdaļ par Mani
varētu runāt ļaunu.
40
Jo, kas nav pret mums, tas ir ar mums.
41
Jo, ja kāds jūs dzirdinās ar kausu ūdens tāpēc, ka jūs Kristum piederat, patiesi Es jums saku:
tam viņa alga nezudīs.
42
Un, ja kāds apgrēcina kādu no šiem mazajiem, kas tic uz Mani, tam būtu labāk, ja tam dzirnu
akmeni pie kakla piekārtu un to iemestu jūrā.
43
Vai, ja tevi tava roka apgrēcina, nocērt to; tev labāk kā kroplim ieiet dzīvībā, nekā ar divām
rokām noiet ellē, neizdzēšamā ugunī.
44
Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest.
45
Un, ja tava kāja tevi apgrēcina, tad nocērt to; tev ir labāk, ka tu tizls noej dzīvībā, nekā kad tev
ir divas kājas, un tu topi mests ellē.
46
Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest.
47
Un, ja tava acs tevi apgrēcina, izrauj to; tev ir labāk ar vienu aci ieiet Dieva valstībā, nekā kad
tev ir divas acis, un tu topi iemests ellē.
48
Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest.
49
Jo ikviens ugunī taps sālīts.
50
Sāls ir laba lieta, bet, ja sāls tapusi nesālīga, ar ko tad jūs to darīsit derīgu? Turiet sāli sevī un
turiet mieru savā starpā.»
18

10. nodaļa
Un, no turienes cēlies, Jēzus nāk Jūdejas robežās, gar Jordānas otru pusi; un ļaudis nāca atkal
kopā pie Viņa, un Viņš, kā parasts, tos atkal mācīja.
2
Un pienāca farizeji un,Viņu kārdinādami, jautāja Viņam: «Vai vīram atļauts no savas sievas
šķirties?»
1
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Bet Viņš atbildēdams tiem sacīja: «Ko Mozus jums ir pavēlējis?»
Bet tie sacīja: «Mozus atļāvis rakstīt šķiršanās rakstu un šķirties.»
5
Un Jēzus tiem sacīja: «Jūsu cietās sirds dēļ viņš jums šo bausli rakstījis.
6
Bet no pasaules iesākuma Dievs viņus radījis vīru un sievu.
7
Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti, 8 un tie divi būs viena miesa. Tad nu tie nav vairs divi,
bet viena miesa.
9
Tāpēc, ko Dievs savienojis, to cilvēks lai nešķir.»
10
Un mājās Viņa mācekļi jautāja Viņam par to pašu lietu.
11
Un Viņš tiem saka: «Ja kas no savas sievas šķiras un citu precē, tas laulību pārkāpj pret viņu.
12
Un, ja sieva no sava vīra šķiras un ar citu apprecējas, tā pārkāpj laulību.»
13
Un tie atnesa bērniņus pie Jēzus, lai Viņš tos aizskartu. Bet mācekļi tos aprāja.
14
Bet Jēzus, to redzēdams, apskaitās un tiem sacīja: «Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem,
jo tādiem pieder Dieva valstība.
15
Patiesi Es jums saku: kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā.»
16
Un Viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja.
17
Un, kad Viņš bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un, ceļos nometies, Viņu lūdza: «Labais
Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību?»
18
Bet Jēzus uz to sacīja: «Kāpēc tu Mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs.
19
Tu baušļus zini: tev nebūs nokaut; tev nebūs laulību pārkāpt; tev nebūs zagt; tev nebūs dot
nepatiesu liecību; nelaupi; godā savu tēvu un māti.»
20
Bet tas Viņam teica: «Mācītāj, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības.»
21
Bet Jēzus, viņu uzlūkodams, iemīlēja viņu un sacīja: «Vienas lietas tev trūkst – ej, pārdod visu,
kas tev ir, un dod nabagiem; tad tev būs manta debesīs; ņem krustu un seko Man.»
22
Bet tas, par šo vārdu noskumis, aizgāja bēdīgs; jo viņš bija ļoti bagāts.
23
Un Jēzus skatījās apkārt un saka uz Saviem mācekļiem: «Cik grūti bagātie ieies Dieva
valstībā!»
24
Un mācekļi iztrūcinājās par Viņa vārdiem. Bet Jēzus atkal griežas pie tiem un saka: «Bērni, cik
grūti ir ieiet Dieva valstībā!
25
Vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci nekā bagātam ieiet Dieva valstībā.»
26
Bet tie vēl vairāk pārbijās un sacīja savā starpā: «Kas tad var tapt glābts?»
27
Jēzus, tos uzlūkodams, saka: «Cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas
iespējamas.»
28
Pēteris sāka uz Viņu runāt: «Redzi, mēs visu esam atstājuši un Tev staigājuši pakaļ.»
29
Jēzus teica: «Patiesi Es jums saku: neviena nav, kas atstājis namu vai brāļus, vai māsas, vai
māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus Manis un evaņģēlija dēļ, 30 kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā
namus un brāļus, un māsas, un mātes, un bērnus, un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām, un nākošā laikā
mūžīgu dzīvību.
31
Bet daudzi, kas pirmie, būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie.»
32
Bet tie bija ceļā, iedami augšup uz Jeruzālemi. Un Jēzus gāja viņiem pa priekšu, un tie
iztrūcinājās un bailēs Viņam sekoja. Un Viņš ņēma pie Sevis tos divpadsmit un sāka uz tiem runāt, kas
Viņam notikšot:
33
«Redzi, mēs ejam uz Jeruzālemi, un Cilvēka Dēlu nodos augstajiem priesteriem un rakstu
mācītājiem, un tie Viņu notiesās uz nāvi un Viņu nodos pagāniem.
34
Un tie Viņu apmēdīs un apspļaudīs un To šautīs un nonāvēs; un Viņš pēc trim dienām celsies
augšām.»
35
Tad Jēkabs un Jānis, Cebedeja dēli, pie Viņa piegāja un Tam sacīja: «Mācītāj, mēs gribam, ka
Tu mums darītu, ko Tev lūgsim.»
36
Un Viņš uz tiem sacīja: «Ko jūs gribat, lai Es jums daru?»
37
Bet tie Viņam sacīja: «Dod mums, ka mēs varam sēdēt Tavā godībā, viens pa Tavu labo roku
un otrs pa kreiso roku.»
38
Bet Jēzus tiem sacīja: «Jūs nezināt, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko Es dzeru, vai
tapt kristīti ar to kristību, ar ko Es topu kristīts?»
39
Bet tie uz Viņu sacīja: «Varam.» Bet Jēzus tiem sacīja: «Jūs gan to biķeri dzersit, ko Es dzeru,
un tapsit kristīti ar to kristību, ar ko Es topu kristīts.
40
Bet sēdēt pie Manas labās vai kreisās rokas Man nepiederas dot, bet tiks piešķirts tiem, kuriem
tas ir sataisīts.»
41
Un, kad tie desmit to dzirdēja, tad tie sāka skaisties par Jēkabu un Jāni.
3
4
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Bet Jēzus tos pasauca un saka tiem: «Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tie tās
apspiež, un viņu lielie kungi tām dara pāri.
43
Bet tā lai nav jūsu starpā; bet, ja kas no jums grib tapt liels, tas lai ir jūsu sulainis.
44
Un, ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps.
45
Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un Savu dzīvību atdotu par
atpirkšanas maksu par daudziem.»
46
Un tie nāk uz Jēriku; un, Viņam ar Saviem mācekļiem un daudz ļaudīm no Jērikas izejot,
Timeja dēls Bartimejs, kāds akls nabags, sēdēja ceļmalā.
47
Un izdzirdis, ka tas esot Jēzus no Nacaretes, viņš sāka saukt un sacīt: «Jēzu, Tu Dāvida dēls,
apžēlojies par mani!»
48
Un daudzi to apsauca, lai paliek klusu. Bet tas jo vairāk brēca: «Dāvida dēls, apžēlojies par
mani!»
49
Un Jēzus apstājies sacīja: «Ataiciniet viņu.» Un tie aicināja aklo, tam sacīdami: «Turi drošu
prātu, celies, Viņš tevi aicina.»
50
Un, savu apmetni nometis, tas cēlās un nāca pie Jēzus.
51
Un Jēzus griezās pie tā un sacīja: «Ko tu gribi, lai Es tev daru?» Bet aklais Viņam sacīja:
«Rabuni, ka es varētu redzēt.»
52
Un Jēzus tam sacīja: «Ej, tava ticība tev palīdzējusi.» Un tūdaļ tas kļuva redzīgs un pa ceļu
Viņam sekoja.
42

11. nodaļa
Un, kad tie tuvojās Jeruzālemei, nākdami uz Betfagu un Betāniju pie Eļļas kalna, tad Viņš sūta
divus no Saviem mācekļiem 2 un tiem saka: «Noeita ciemā, kas jūsu priekšā, un iegājuši jūs tūdaļ
atradīsit piesietu kumeļu, uz kura vēl neviens cilvēks nav sēdējis. Atraisījuši to atvediet.
3
Un, ja kas jums sacīs: ko jūs te darāt? – tad atsakait: Tam Kungam tā vajag. Un tūdaļ tas to
atsūtīs šurp.»
4
Un tie nogāja un atrada kumeļu ārā uz ielas pie durvīm piesietu un to atraisīja.
5
Un kādi no tiem, kas tur stāvēja, viņiem sacīja: «Ko jūs darāt, ka atraisāt kumeļu?»
6
Bet viņi tiem sacīja, kā Jēzus bija pavēlējis. Un tie viņiem atļāva.
7
Un viņi kumeļu atved pie Jēzus, uzliek tam savas drēbes, un Viņš sēdās tam virsū.
8
Un daudzi izklāja savas drēbes uz ceļa; un citi kaisīja zarus, ko tie bija nocirtuši laukos.
9
Un tie, kas gāja priekšā un kas sekoja, sauca: «Ozianna, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā!
10
Lai ir slavēta mūsu tēva Dāvida valstība, kas nāk. Ozianna augstībā!»
11
Un Jēzus iegāja Jeruzālemē Templī. Un, kad Viņš visu visapkārt bija uzlūkojis un jau vakars
bija, Viņš izgāja ar tiem divpadsmit uz Betāniju.
12
Un otrā dienā, kad tie no Betānijas izgāja, tad Viņam gribējās ēst.
13
Un, ieraudzījis no tālienes kādu vīģes koku, kam bija lapas, Viņš piegāja pie tā, vai tanī ko
neatrastu; un, pie tā piegājis, Viņš neatrada nekā kā vien lapas, jo nebija vīģu laiks.
14
Un Jēzus sāka par to runāt un sacīja: «Lai neviens nemūžam vairs neēd augļus no tevis.» Un
Viņa mācekļi klausījās.
15
Un tie nāk uz Jeruzālemi. Un, Templī iegājis, Viņš sāk izdzīt tos, kas pārdeva un pirka Templī,
un apgāza mijēju galdus un baložu pārdevēju solus 16 un neļāva nevienu lietu nest caur Templi.
17
Un Viņš mācīja un tiem sacīja: «Vai nav rakstīts: Mans nams taps nosaukts lūgšanas nams
visām tautām. – Bet jūs to esat padarījuši par slepkavu bedri.»
18
Un rakstu mācītāji un augstie priesteri to dzirdēja un meklēja Viņu nogalināt; jo tie bijās no
Viņa, tāpēc ka Viņa mācība bija aizrāvusi visus ļaudis.
19
Un, vakaram metoties, viņi izgāja no pilsētas ārā.
20
Un, rīta agrumā garām iedami, tie redzēja to vīģes koku nokaltušu no pašām saknēm.
21
Un Pēteris atminējies Jēzum sacīja: «Mācītāj, redzi, tas vīģes koks, ko Tu esi nolādējis, ir
nokaltis.»
22
Un Jēzus atbildēja un tiem saka: «Ticiet uz Dievu.
23
Jo patiesi Es jums saku: ja kas šim kalnam sacīs: celies un meties jūrā! – un nešaubīsies savā
sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks.
24
Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks.
25
Un, kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas
debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus, 26 bet, ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu Tēvs debesīs jūsu
pārkāpumus nepiedos.
1
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Un tie nāk atkal uz Jeruzālemi, un, Viņam Templī staigājot, nāk pie Viņa augstie priesteri un
rakstu mācītāji, un vecaji 28 un Tam saka: «Kādā pilnvarā Tu šo visu dari? Un kas Tev šo pilnvaru devis
to darīt?»
29
Bet Jēzus tiem sacīja: «Es jums kaut ko vaicāšu, un atbildiet Man; tad Es jums sacīšu, kādā
pilnvarā Es to daru.
30
Vai Jāņa kristība bija no debesīm vai no cilvēkiem? Atbildiet Man.»
31
Un tie sprieda savā starpā un sacīja: «Ja mēs sakām: no debesīm, – tad Viņš sacīs: kāpēc tad jūs
viņam neesat ticējuši?
32
Bet vai lai sakām: no cilvēkiem?» Viņi bijās no ļaudīm. Jo visi par Jāni domāja, ka tas patiesi
bijis pravietis.
33
Un tie atbildēdami Jēzum saka: «Mēs nezinām.» Un Jēzus tiem saka: «Tad Es arīdzan jums
nesaku, kādā pilnvarā Es to daru.»
27

12. nodaļa
Un Viņš tiem iesāka runāt līdzībās: «Kāds cilvēks stādīja vīnadārzu un ap to uzcēla sētu, un raka
vīna spaidu, un uzcēla torni, un to izdeva vīna dārzniekiem, un aizceļoja.
2
Un, kad bija laiks, viņš sūtīja pie vīna dārzniekiem kādu kalpu saņemt no dārzniekiem savu tiesu
vīnadārza augļu.
3
Bet viņi to ņēma un šauta un sūtīja tukšā atpakaļ.
4
Un viņš sūtīja atkal citu kalpu pie tiem; un to tie sasita un apsmēja.
5
Un viņš sūtīja vēl citu. Un šo tie nonāvēja. Un vēl daudz citus; un no tiem tie citus šauta un citus
nonāvēja.
6
Un viņam bija vēl viens vienīgs dēls, ko viņš mīlēja, arī to viņš beidzot pie tiem sūtīja un sacīja:
taču no mana dēla tie bīsies.
7
Bet šie vīna dārznieki sacīja cits uz citu: šis ir tas mantinieks! Nāciet, nokausim to, tad
mantojums būs mūsu.
8
Un tie viņu ņēma, nokāva un izmeta no vīnadārza ārā.
9
Ko nu vīnadārza kungs darīs? Viņš nāks un nogalinās dārzniekus un izdos vīnadārzu citiem.
10
Vai jūs šo vārdu neesat lasījuši? Tas akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir kļuvis par stūra
akmeni: 11 no Tā Kunga tas ir un ir brīnums mūsu acīs.»
12
Un tie meklēja Viņu rokā dabūt un bijās no ļaudīm, jo tie nomanīja, ka Viņš uz tiem šo līdzību
bija sacījis; un, Viņu atstājuši, tie aizgāja.
13
Un tie sūta pie Viņa kādus no farizejiem un Hēroda sulaiņiem, lai Viņu ķertu Viņa runā.
14
Un tie nāca un Viņam saka: «Mācītāj, mēs zinām, ka Tu esi patiesīgs un negribi iztapt
nevienam; jo Tu neuzlūko cilvēka vaigu, bet māci patiesi Dieva ceļu: vai ir atļauts dot ķeizaram nodevas
vai ne? Vai lai dodam vai nedodam?»
15
Bet, viņu viltību pazīdams, Viņš tiem sacīja: «Kam jūs Mani kārdināt? Atnesiet Man denāriju,
lai Es to redzu.»
16
Un tie atnesa. Tad Viņš tiem saka: «Kā attēls šis ir un uzraksts?» Bet tie Viņam sacīja:
«Ķeizara.»
17
Un Jēzus tiem sacīja: «Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam
pieder.» Un tie izbrīnījās par Viņu.
18
Un saduķeji, kas saka augšāmcelšanos neesam, nāca pie Viņa un Viņu jautāja, sacīdami:
19
«Mācītāj, Mozus mums ir rakstījis: ja kam brālis mirst, kas sievu atstāj bez bērniem, tad viņa
brālim tā sieva jāapņem un savam brālim jārada dzimums.
20
Tad nu bija septiņi brāļi. Un pirmais apņēma sievu un mirdams neatstāja dzimuma.
21
Un otrs viņu apņēma un nomira, un tas arī neatstāja dzimuma. Un tāpat trešais.
22
Un visi septiņi to apņēma un bērnu neatstāja. Beidzot pēc visiem nomira arī sieva.
23
Tad nu pie augšāmcelšanās, kad tie augšāmcelsies, kuram no viņiem tā sieva piederēs? Jo
visiem septiņiem tā bijusi par sievu.»
24
Jēzus tiem sacīja: «Vai jūs nealojaties, tādēļ ka jūs rakstus neprotat, nedz Dieva spēku?
25
Jo, kad tie celsies augšām no miroņiem, tad tie nedz precēs, nedz taps precēti, bet tie būs kā
eņģeļi debesīs.
26
Bet par mirušiem, ka tie taps uzmodināti, vai jūs Mozus grāmatā neesat lasījuši, ka Dievs pie
ērkšķu krūma uz to runājis, sacīdams: Es esmu Ābrahāma Dievs un Īzāka Dievs, un Jēkaba Dievs.
27
Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs! Jūs ļoti alojaties.»
1
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Un kāds no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies šai viņu sarunā, ka Viņš tiem labi bija
atbildējis, nāca un Viņam vaicāja: «Kurš ir augstākais bauslis par visiem?»
29
Jēzus atbildēja: «Augstākais ir: klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs.
30
Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no
visa sava prāta, un no visa sava spēka.
31
Otrs ir šis: tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu; cita lielāka baušļa par šiem nav.»
32
Un rakstu mācītājs Viņam sacīja: «Gan labi, Mācītāj, tas ir tiesa, ko Tu sacījis: viens vienīgs
Dievs ir, un cita nav kā Viņš vien, 33 un: To mīlēt no visas sirds un no visa prāta, un no visas dvēseles,
un no visa spēka, un tuvāko mīlēt kā sevi pašu – tas ir vairāk nekā visi dedzināmie un citi upuri.»
34
Un Jēzus, redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, uz to sacīja: «Tu neesi tālu no Dieva
valstības.» Un neviens vairs neuzdrošinājās Viņam jautāt.
35
Un Jēzus atbildēja un sacīja, mācīdams Templī: «Kā rakstu mācītāji saka, ka Kristus esot
Dāvida dēls?
36
Jo tas pats Dāvids ir sacījis Svētā Gara spēkā: Tas Kungs ir sacījis uz manu Kungu: sēdies pa
Manu labo roku, tiekāms Es Tavus ienaidniekus lieku par pameslu Tavām kājām.
37
Dāvids pats Viņu sauc par Kungu; kā tad Tas ir viņa dēls?» Un lielais ļaužu pulks Viņu labprāt
klausījās.
38
Un Viņš Savā mācībā sacīja: «Sargaities no rakstu mācītājiem, kam tīk garos svārkos staigāt un
tirgus laukumos tapt sveicinātiem 39 un sinagogās sēdēt pirmajās vietās un goda vietās viesībās, 40 kas
aprij atraitņu namus un liekulībā tur garas lūgšanas. Šie dabūs jo grūtu sodu.»
41
Un Jēzus nosēdās ziedojumu šķirstam pretī un skatījās, kā ļaudis naudu meta šķirstā; un daudz
bagātu iemeta daudz.
42
Un kāda nabaga atraitne nāca un iemeta divi artavas, tas ir viens kvadrants.
43
Un Viņš pieaicināja Savus mācekļus un tiem sacīja: «Patiesi Es jums saku: šī nabaga atraitne
vairāk ir iemetusi nekā visi, kas ziedojumus šķirstā ir metuši.
44
Jo visi no savas pārpilnības ir metuši; bet šī no savas nabadzības ir iemetusi visu, kas tai bija,
visu savu padomu.»
28

13. nodaļa
Un, Viņam no Tempļa izejot, kāds no Viņa mācekļiem uz To saka: «Mācītāj, lūk, kādi akmeņi
un kādas ēkas.»
2
Un Jēzus tam sacīja: «Vai tu visas šīs lielās ēkas redzi? Tur akmens uz akmens netaps atstāts,
kas netaptu nopostīts.»
3
Un, kad Viņš sēdēja Eļļas kalnā Templim pretī, tad Pēteris, Jēkabs, Jānis un Andrejs Viņu
jautāja atsevišķi:
4
«Saki mums, kad tas būs un kāda būs zīme, kad viss tas piepildīsies?»
5
Bet Jēzus iesāka tiem sacīt: «Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ.
6
Jo daudzi nāks Manā Vārdā, sacīdami: Es tas esmu; un daudzus pievils.
7
Bet, kad jūs dzirdēsit par kariem un kara daudzināšanu, tad nebīstieties, tam jānotiek; bet gals
vēl nav klāt.
8
Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, un vietām būs zemestrīces un bada laiki. Tas būs
lielo bēdu iesākums.
9
Bet lūkojiet jūs uz sevi pašiem, jo tie jūs nodos augstās tiesās, un jūs tapsit šausti sinagogās un
Manis dēļ vesti valdnieku un ķēniņu priekšā, tiem par liecību.
10
Un evaņģēlijam papriekš jātop sludinātam visām tautām.
11
Kad nu tie jūs vedīs, jūs nododami, tad nebēdājieties iepriekš; kas jums tanī pašā stundā taps
dots, to runājiet; jo jūs neesat tie, kas runā, bet Svētais Gars.
12
Bet tad brālis brāli nodos uz nāvi un tēvs bērnu, un bērni celsies pret vecākiem un viņus
nonāvēs.
13
Un visi jūs ienīdīs Mana Vārda dēļ; bet, kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts.
14
Bet, kad jūs redzēsit postīšanas negantību stāvam, kur neklājas, – kas to lasa, tas lai to labi
apdomā, – tad lai bēg uz kalniem tie, kas ir Jūdejas zemē.
15
Un, kas uz jumta ir, tas lai nenokāpj, nedz ieiet savā namā kaut ko iznest.
16
Un, kas ir laukā, tas lai neatgriežas atpakaļ paņemt savas drēbes.
17
Bet vai grūtajām un zīdītājām tanīs dienās!
18
Bet lūdziet, lai tas nenotiek ziemas laikā.
1
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Jo tanī laikā būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no paša iesākuma, kopš Dievs pasauli
radījis, līdz šim, un kādu arī vairs nebūs.
20
Un, ja Tas Kungs šīs dienas nesaīsinātu, tad neviens netaptu izglābts; bet izredzēto dēļ, ko Viņš
izredzējis, Viņš tās dienas ir saīsinājis.
21
Un, ja kas tad jums sacīs: redzi, še ir Kristus, – vai: redzi, tur Viņš ir, – tad neticiet.
22
Jo viltus kristi un viltus pravieši celsies un darīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas varētu
notikt, arī izredzētos.
23
Bet jūs pielūkojiet; Es jums visu to iepriekš esmu sacījis.
24
Bet tanīs dienās, pēc tām bēdām, saule aptumšosies un mēness nedos savu spīdumu, 25 un
zvaigznes kritīs no debesīm, un debess stiprumi sakustēsies.
26
Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesīs ar lielu spēku un godību.
27
Un tad Viņš sūtīs Savus eņģeļus un sapulcinās Savus izredzētos no četriem vējiem, no zemes
gala līdz debess galam.
28
Bet mācaities līdzību no vīģes koka: kad viņa zars jau iezeļ un lapas plaukst, tad jūs nomanāt,
ka vasara ir tuvu!
29
Tā arīdzan, kad jūs visu šo redzēsit notiekam, tad zinait, ka tas ir tuvu priekš durvīm.
30
Patiesi Es jums saku: šī cilts nezudīs, tiekāms viss tas nebūs noticis.
31
Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs.
32
Bet par to dienu vai stundu neviens nezina, ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, kā vien Tēvs.
33
Pielūkojiet, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir.
34
Tas ir, kā kad kāds cilvēks aizceļodams atstāja savu namu un deva saviem kalpiem visu varu,
ikkatram savu darbu, un pavēlēja durvju sargam būt nomodā.
35
Tad nu esiet nomodā! Jo jūs nezināt, kad nama kungs nāk, vai vakarā, vai nakts vidū, vai gaiļos,
vai no rīta agri, 36 ka tas, piepeši nākdams, jūs neatrod guļam.
37
Bet ko Es jums saku, to Es saku visiem. Esiet nomodā!»
19

14. nodaļa
Un pēc divām dienām bija Pashā un Neraudzētās maizes svētki. Un augstie priesteri un rakstu
mācītāji meklēja, kā tie Jēzu ar viltu varētu saņemt un nokaut, 2 jo tie sacīja: «Tik ne svētkos, lai neceļas
starp ļaudīm dumpis.»
3
Un, kad Viņš bija Betānijā, spitālīgā Sīmaņa namā, un sēdēja pie galda, tad kāda sieva nāca; tai
bija akmens trauciņš ar ļoti dārgu un tīru nardes eļļu, un, trauciņu sasitusi, tā to lēja uz Viņa galvu.
4
Un tur bija kādi, kas pie sevis apskaitās un sacīja: «Kā labad šī eļļas izšķērdēšana?
5
Jo šo eļļu varēja pārdot dārgāk nekā par trīs simti denārijiem un izdalīt nabagiem.» Un tie izteica
viņai pārmetumus.
6
Bet Jēzus sacīja: «Lieciet viņu mierā! Ko jūs viņu mokāt? Tā labu darbu pie Manis ir darījusi.
7
Jo nabagi ir arvienu pie jums, un, kad gribat, jūs tiem varat labu darīt; bet Es neesmu arvienu pie
jums.
8
Šī ir darījusi, ko spējusi: tā jau iepriekš Manu miesu ir svaidījusi bērēm.
9
Patiesi Es jums saku: kur vien evaņģēliju sludinās pa visu pasauli, tur arī to teiks, ko šī darījusi,
viņai par piemiņu.»
10
Un Jūda Iskariots, viens no tiem divpadsmit, nogāja pie augstajiem priesteriem, lai tiem Viņu
nodotu.
11
Un tie, to dzirdējuši, priecājās un solīja tam dot naudu; un tas meklēja, kā tas Viņu nodotu
izdevīgā brīdī.
12
Bet pirmajā Neraudzētās maizes dienā, kad kāva Pashā jēru, Viņa mācekļi Viņam saka: «Kur
Tu gribi, lai mēs noejam un visu sagatavojam, ka Tu vari ēst Pashā jēru?»
13
Un Viņš sūtīja divi no Saviem mācekļiem un tiem sacīja: «Noejiet pilsētā. Tur jūs sastapsit
cilvēku, kas nes ūdens krūzi. Sekojiet viņam.
14
Un, kur viņš ieiet, tur teiciet tam saimniekam: Mācītājs saka: kur ir Man tā vieta, kur ar Saviem
mācekļiem varu ēst Pashā jēru? –
15
Un viņš jums rādīs lielu, segām izklātu, sagatavotu istabu. Sataisiet tur mums visu.»
16
Un Viņa mācekļi izgāja un nāca pilsētā, un atrada tā, kā Viņš tiem bija sacījis, un sataisīja Pashā
jēra mielastu.
17
Un, kad vakars metās, Viņš nāca ar tiem divpadsmit.
18
Un, tiem pie galda sēžot un ēdot, Jēzus sacīja: «Patiesi Es jums saku: viens no jums, kas ar
Mani ēd, Mani nodos.»
1
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Un tie sāka skumt, un cits pēc cita Viņam sacīja: «Taču ne es?»
Bet Viņš tiem sacīja: «Viens no tiem divpadsmit, kas ar Mani mērc bļodā.
21
Cilvēka Dēls gan aiziet tā, kā par Viņu ir rakstīts. Bet vai tam cilvēkam, kas Cilvēka Dēlu
nodod! Šim cilvēkam būtu labāk, ka tas nemaz nebūtu dzimis.»
22
Un, tiem ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja to, pārlauza un tiem to deva un sacīja: «Ņemiet, tā ir
Mana miesa.»
23
Un Viņš ņēma biķeri, pateicās un tiem to deva. Un tie visi dzēra no tā.
24
Un Viņš tiem sacīja: «Šīs ir Manas derības asinis, kas par daudziem top izlietas.
25
Patiesi Es jums saku, ka Es vairs nedzeršu no vīnakoka augļiem līdz tai dienai, kad Es to no
jauna dzeršu Dieva valstībā.»
26
Un, pateicības dziesmu dziedājuši, tie izgāja uz Eļļas kalnu, 27 un Jēzus tiem saka: «Jūs visi
apgrēcināsities, jo stāv rakstīts: Es ganu sitīšu, un avis taps izklīdinātas.
28
Bet, kad Es celšos augšām, tad Es jūsu priekšā gribu noiet uz Galileju.»
29
Bet Pēteris Viņam sacīja: «Un, ja visi apgrēcinātos, tomēr es ne.»
30
Un Jēzus tam sacīja: «Patiesi Es tev saku: šodien, šinī naktī, pirms gailis otrreiz dziedās, tu
Mani trīskārt aizliegsi.»
31
Bet tas runāja vēl daudz vairāk: «Jebšu man būtu līdz ar Tevi jāmirst, taču es Tevi nekad
neaizliegšu.» Un tāpat arī visi sacīja.
32
Un tie nāca uz kādu vietu, kurai vārds Ģetzemane, un Viņš Saviem mācekļiem saka: «Palieciet
šeit, kamēr Es Dievu lūgšu.»
33
Un Viņš paņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un iesāka baiļoties un trīcēt, 34 un tiem saka:
«Mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet nomodā.»
35
Un, nedaudz pagājis, Viņš krita pie zemes un lūdza, ja tas varētu būt, lai tā stunda Viņam
aizietu garām.
36
Un Viņš sacīja: «Aba, Tēvs! Tu spēj visu. Ņem šo biķeri no Manis! Tomēr ne ko Es gribu, bet
ko Tu gribi.»
37
Un Viņš nāk un atrod tos guļam un saka Pēterim: «Sīmani, tu guli? Vai tu nevienu stundu
nespēj būt nomodā?
38
Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka neiekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir
vāja.»
39
Un Viņš, atkal nogājis, Dievu lūdza, sacīdams tos pašus vārdus.
40
Un Viņš griezās atpakaļ un atrada tos atkal guļam, jo viņu acis bija miega pilnas, un tie
nezināja, ko Viņam atbildēt.
41
Un Viņš nāk trešo reizi un tiem saka: «Jūs vēl guļat un dusat! Jau diezgan; tā stunda ir nākusi!
Redzi, Cilvēka Dēls top nodots grēcinieku rokās.
42
Celieties, ejam; redzi, kas Mani nodod, tas ir klāt.»
43
Un tūdaļ, Viņam vēl runājot, atnāca Jūda, viens no tiem divpadsmit, un līdz ar viņu daudz ļaužu
ar zobeniem un nūjām no augstajiem priesteriem un rakstu mācītājiem, un vecajiem.
44
Bet tas, kas Viņu nodeva, tiem bija devis zīmi, sacīdams: «Ko es skūpstīšu, tas Viņš ir, To
gūstait un To novediet drošībā.»
45
Un tas nāca un, tūdaļ Viņam piegājis, saka: «Rabi!» – un Viņu skūpstīja.
46
Un tie pielika rokas pie Viņa un To saņēma.
47
Bet viens no tiem, kas pie Viņa stāvēja, zobenu izvilcis, cirta augstā priestera kalpam un tam
nocirta ausi.
48
Un Jēzus griezās pie tiem un sacīja: «It kā pret kādu laupītāju jūs ar zobeniem un nūjām esat
izgājuši Mani gūstīt.
49
Ik dienas Es pie jums esmu sēdējis Templī mācīdams, un jūs Mani neesat gūstījuši. Bet lai
raksti taptu piepildīti.»
50
Tad visi Viņu atstāja un bēga.
51
Un kāds jauneklis Viņam sekoja; tas bija apsedzies ar audeklu uz kailām miesām, un tie pēc tā
tvarstīja.
52
Bet, audeklu pamezdams, tas no tiem izbēga pliks.8
53
Un tie Jēzu noveda pie augstā priestera, un tur sapulcējās visi augstie priesteri, vecaji un rakstu
mācītāji.
19
20

8

Marks.

V.E.: Šī epizode ir aprakstīta tikai Marka evaņģēlijā, un pēc leģendas šis jauneklis bijis pats evaņģēlists
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Un Pēteris no tālienes Viņam sekoja augstā priestera pils pagalmā un sēdēja pie sulaiņiem un
sildījās pie uguns.
55
Bet augstie priesteri un visa tiesa meklēja liecību pret Jēzu, lai Viņu nonāvētu, un neatrada.
56
Jo daudzi deva viltus liecības pret Viņu, un viņu liecības nebija vienādas.
57
Un citi cēlās un deva nepatiesu liecību pret Viņu, sacīdami:
58
«Mēs esam dzirdējuši, ka Viņš sacījis: Es gribu šo rokām taisīto Templi noplēst un trijās dienās
uzcelt citu, kas nav rokām taisīts.»
59
Bet arī šī viņu liecība nebija vienāda.
60
Un augstais priesteris piecēlās, nostājās vidū un jautāja Jēzum, sacīdams: «Vai Tu uz to nekā
neatbildi, ko šie pret Tevi liecina?»
61
Bet Viņš cieta klusu un neatbildēja nekā. Un atkal augstais priesteris Viņam jautāja un sacīja:
«Vai Tu esi Kristus, Augsti teicamā Dēls?»
62
Bet Jēzus sacīja: «Tas Es esmu. Un jūs redzēsit Cilvēka Dēlu sēžam pie Visuspēcīgā labās rokas
un nākam ar debess padebešiem.»
63
Tad augstais priesteris saplēsa savus svārkus un saka: «Kam vēl vajag liecinieku?
64
Jūs Viņa zaimošanu esat dzirdējuši! Kā jums šķiet?» Bet tie visi Viņu notiesāja, ka Viņš nāvi
esot pelnījis.
65
Un citi sāka Viņu apspļaudīt un apsedza Viņa vaigu, un Viņu sita dūrēm, un Viņam sacīja:
«Pravieto.» Un sulaiņi Viņam sita vaigā.
66
Un, kad Pēteris bija pils pagalmā, nāk viena no augstā priestera kalponēm 67 un, redzēdama
Pēteri sildāmies, to uzlūkoja un sacīja: «Tu arī biji ar Jēzu Nacarieti.»
68
Bet viņš liedzās, sacīdams: «Es Viņu nepazīstu un nesaprotu, ko tu runā.» Un tas izgāja
priekšnamā.
69
Un kalpone viņu atkal redzēja un sāka stāstīt tiem, kas klāt stāvēja: «Šis vīrs ir viens no tiem.»
70
Bet viņš atkal liedzās. Un pēc maza brīža tie, kas apkārt stāvēja, atkal Pēterim sacīja: «Patiesi,
tu esi viens no tiem, jo tu esi galilietis.»
71
Un viņš sāka lādēties un dievoties: «Es nepazīstu to cilvēku, par ko jūs runājat.»
72
Un tūliņ gailis dziedāja otru reizi; un Pēteris atcerējās tos vārdus, ko Jēzus tam bija sacījis:
«Pirms gailis divi reizes dziedās, tu Mani trīs reizes aizliegsi.» Un, pie atziņas nācis, viņš iesāka raudāt.
54

15. nodaļa
Un tūlīt rīta agrumā augstie priesteri ar vecajiem un rakstu mācītājiem un visa augstā tiesa taisīja
spriedumu un, sasējuši Jēzu, lika To aizvest un nodeva Viņu Pilātam.
2
Un Pilāts Viņam jautāja: «Vai Tu esi Jūdu ķēniņš?» Un Viņš atbildēdams tam saka: «Tu to
saki.»
3
Un augstie priesteri Viņu smagi apsūdzēja.
4
Bet Pilāts Viņam atkal vaicāja: «Vai Tu nekā neatbildi? Redzi, cik smagi tie Tevi apsūdz!»
5
Bet Jēzus neatbildēja vairāk nekā, tā ka Pilāts brīnījās.
6
Bet uz svētkiem tas viņiem mēdza atlaist vienu cietumnieku, kuru tie prasīja.
7
Bet tur bija kāds, vārdā Baraba, sagūstīts ar dumpiniekiem, kas dumpī bija izdarījuši slepkavību.
8
Un ļaudis, augšā sanākuši, sāka prasīt, lai tiem tā darītu, kā parasts.
9
Bet Pilāts tiem atbildēja un sacīja: «Vai jūs gribat, ka es jums atlaižu Jūdu ķēniņu?»
10
Jo viņš zināja, ka augstie priesteri To bija nodevuši aiz skaudības.
11
Bet augstie priesteri sakūdīja ļaudis, lai labāk tiem atlaistu Barabu.
12
Bet Pilāts atkal griezās pie tiem un sacīja: «Ko tad lai daru ar To, ko jūs saucat par Jūdu
ķēniņu?»
13
Bet tie atkal brēca: «Sit Viņu krustā!»
14
Bet Pilāts tiem sacīja: «Ko tad Viņš ļaunu darījis?» Bet tie vēl vairāk brēca: «Sit Viņu krustā!»
15
Bet Pilāts, gribēdams ļaudīm iztapt, tiem atlaida Barabu un Jēzu lika šaust un nodeva, lai sistu
krustā.
16
Bet karavīri Viņu noveda pilī, tas ir, pārvaldnieka namā, un sasauca visu pulku.
17
Un tie Viņam apvelk purpura apmetni un, nopinuši ērkšķu vainagu, lika Viņam to galvā 18 un
sāka Viņu sveicināt: «Sveiks, Jūdu ķēniņ!»
19
Un sita Viņam pa galvu ar niedri, un Viņu apspļaudīja, un ceļus locīja un Viņu pielūdza.
20
Un, kad tie Viņu bija apsmējuši, tad Viņam novilka purpura apmetni un Viņam apvilka Viņa
paša drēbes, un Viņu aizveda, lai sistu krustā.
1
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Un tie piespieda kādu, kas, no lauka nākdams, garām gāja, Sīmani no Kirēnas, Aleksandra un
Rufa tēvu, lai tas nestu Viņa krustu.
22
Un tie Viņu noveda Golgatā, kas tiek tulkots: pieres vieta.
23
Un Viņam deva dzert vīnu, sajauktu ar mirrēm, bet Viņš to nepieņēma.
24
Un tie Viņu sita krustā un izdalīja savā starpā Viņa drēbes, mezdami kauliņus par tām, ko kurš
dabūtu.
25
Un tā bija trešā stunda, kad Viņu sita krustā.
26
Un bija likts uzraksts Viņa vainas apzīmēšanai: JŪDU ĶĒNIŅŠ.
27
Un līdz ar Viņu sita krustā divi slepkavas, vienu Viņam pa labo, otru pa kreiso roku.
28
Un raksti ir piepildīti, kas saka: «Viņš tika ļaundariem pielīdzināts.»
29
Un tie, kas gāja garām, Viņu zaimoja, kratīja galvas un sacīja: «Redzi, Tempļa noplēsēj un
uztaisītāj trijās dienās, 30 palīdzies pats Sev un kāp no krusta zemē.»
31
Tāpat arī augstie priesteri ar rakstu mācītājiem Viņu apsmēja un sacīja: «Citus Viņš ir pestījis
un Sevi pašu Viņš nevar pestīt.
32
Lai nu Kristus, Israēla ķēniņš, no krusta nokāpj, ka mēs redzam un ticam.» Un arī tie, kas līdz ar
Viņu bija krustā sisti, Viņu zaimoja.
33
Un ap sesto stundu palika tumšs pār visu zemi līdz devītai stundai.
34
Un ap devīto stundu Jēzus stiprā balsī brēca, saukdams: «Eloī, Eloī, lamā zabahtani?» Tas ir
tulkots: «Mans Dievs, Mans Dievs, kāpēc Tu Mani esi atstājis?»
35
Un daži no tiem, kas tur klāt stāvēja, to dzirdēdami, sacīja: «Redzi, Viņš sauc Ēliju.»
36
Bet viens aizskrēja, pildīja sūkli ar etiķi un to lika uz niedri, un deva Viņam dzert, sacīdams:
«Pagaidiet, redzēsim, vai Ēlija nāks un Viņu noņems.»
37
Bet Jēzus stiprā balsī iekliedzās un nomira.
38
Un priekškars Templī pārplīsa divos gabalos no augšas līdz zemei.
39
Bet virsnieks, kas tur klāt stāvēja Viņam pretī, redzēdams, ka Viņš tādā veidā bija miris, sacīja:
«Patiesi, šis cilvēks bija Dieva Dēls.»
40
Un tur bija arī sievas, kas no tālienes skatījās; starp tām bija Marija Magdalēna un Marija,
Jēkaba jaunākā un Jāzepa māte, un Salome.
41
Tās, kad Viņš bija Galilejā, Viņam bija gājušas pakaļ un Viņam kalpojušas un daudz citas, kas
līdz ar Viņu bija nākušas uz Jeruzālemi.
42
Kad jau vakars metās un tā kā bija sataisāmā diena, tas ir, sabata priekšvakars, 43 Jāzeps no
Arimatijas, cienīts runas kungs, kas pats arīdzan gaidīja Dieva valstību, iegāja droši pie Pilāta un
izlūdzās Jēzus miesas.
44
Bet Pilāts brīnījās, ka Viņš jau bija nomiris, un, virsnieku aicinājis, tam jautāja, vai jau ilgi,
kamēr Viņš miris?
45
Un, to no virsnieka dabūjis zināt, viņš atvēlēja Jāzepam Jēzus miesas.
46
Un tas, nopircis smalku audeklu, Jēzu noņēma un ietina tai audeklā un ielika Viņu kapā, kas
klintī bija izcirsts, un akmeni pievēla pie kapa durvīm.
47
Bet Marija Magdalēna un Marija, Jozēta māte, skatījās, kur Viņš tapa nolikts.
21

16. nodaļa
Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome
pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu.
2
Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei lecot, tās gāja uz kapu 3 un runāja savā starpā: «Kas
mums novels akmeni no kapa durvīm?»
4
Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmens bija novelts; tas bija ļoti liels.
5
Un, kapā iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu garās baltās drēbēs.
Un tās izbijās.
6
Viņš tām sacīja: «Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nacaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir
augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet še to vietu, kur Viņu nolika; 7 bet noeita un sakait to Viņa
mācekļiem un Pēterim, ka Viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsit, kā Viņš jums ir
sacījis.»
1
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Un tās izgāja ārā un bēga no kapa, jo drebēšana un bailes tās bija pārņēmušas, tās nesacīja
nevienam nenieka, jo tās bijās.9
9
Bet, uzcēlies pirmajā nedēļas dienā rīta agrumā, Jēzus parādījās papriekš Marijai Magdalēnai, no
kuras Viņš septiņus ļaunus garus bija izdzinis.
10
Šī gāja un pasludināja to tiem, kas ar Viņu bijuši un tagad skuma un raudāja.
11
Un tie, dzirdēdami, ka Viņš esot dzīvs un tā Viņu redzējusi, neticēja.
12
Bet pēc tam, kad divi no tiem staigāja, Jēzus, tiem uz lauku ejot, parādījās citā veidā.
13
Un tie arīdzan nogājuši to pārējiem pasludināja, tomēr arī tiem viņi neticēja.
14
Bet pēc tam Viņš parādījās tiem vienpadsmit pie galda sēžot un norāja viņu neticību un
cietsirdību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc Viņa augšāmcelšanās Viņu jau bija redzējuši.
15
Un Viņš tiem sacīja: «Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.
16
Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.
17
Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, 18 tie
ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas
uzliks, un tie kļūs veseli.»
19
Un Tas Kungs, kad Viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas.
20
Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar
līdzejošām zīmēm.10
8

V.E.: Tālākais teksts skaitās vēlāks papildinājums, kurš nav bijis oriģinālajā Marka evaņģēlijā. Šo vārdu
nav Sinaja un Vatikāna manuskriptos; pēc Eisebija, Hieronīma u.c. liecībām, Marka evaņģēlijs beidzoties ar
vārdiem «jo tās bijās (baidījās)».
10
V.E.: Krieviski ir vēl Āmen.
9
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VEcordia ir Valda Egles elektroniska literāra dienasgrāmata, kurā viņš ir citējis arī daudzus citu autoru tekstus.
Vekordija dibināta 2006.gada 30.jūlijā un sākotnēji sastāvēja no lineāri numurētiem sējumiem, katrs apmēram 250 lappušu
apjomā A4 formātā, taču vēlāk par galveno izdevuma eksistences formu kļuva «izvilkumi». Vekordijas izvilkums ir fails, kurā
atkārtots viena vai vairāku Vekordijas iecirkņu teksts bez lineāras numerācijas un bez iepriekš uzdota apjoma. Izvilkums parasti
reproducē kādu Valda Egles vai cita autora grāmatu vai brošūru. Izvilkuma faila nosaukumā pirmais burts «L» nozīmē, ka
grāmatas pamatteksts ir dots latviski, burts «E», ka angliski, burts «R», ka krieviski, un burts «M», ka jaukts. Burts «S» nozīmē,
ka fails ir sagatave, kura vēl tiks stipri modificēta, bet burts «X» apzīmē faksimilus. Dienasgrāmatas VEcordia oriģinālos un
izvilkumu failus Jums ir tiesības kopēt, pārsūtīt pa e-pastu, ievietot WWW serveros, izdrukāt un nodot citām personām bez
maksas informatīvos, estētiskos vai diskusiju nolūkos. Bet, pamatojoties uz LR un starptautiskajām autortiesībām, ir aizliegta
šī faila jebkura veida komerciāla izmantošana bez Dienasgrāmatas autora rakstiskas atļaujas, un ir aizliegts šos failus jebkurā
veidā modificēt. Ja attiecībā uz šeit doto tekstu bez Dienasgrāmatas autora tiesībām darbojas vēl citas autortiesības, Jums
jārespektē arī tās.
Šī sējuma izdošanas brīdī (kurš titullapā apzīmēts ar vārdu «Versija:») Vekordijas galvenās pārstāvniecības Internetā
bija vietnes: http://vekordija.blogspot.com/ – latviešu grāmatām; http://vecordija.blogspot.com/ – krievu grāmatām.
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