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Problēma: viens teksts, daudz skaidrojumu  

Iepriekšējās nodaļas veltījām, lai izpētītu, kur meklējami Bībeles aizsākumi, kas ir 

tās autori, un kas tās virs-Autors, kā Bībelē pierakstītā vēsts tika saglabāta un nodota no 

paaudzes paaudzē, un vai patiesi iespējams ar drošu pārliecību apgalvot, ka tie vārdi, 

kurus šodien lasām Bībelē, ir tieši tie paši, kurus Dievs Radītājs un Kungs Jēzus Kristus 

pats vēlējās mums darīt zināmu. Citiem vārdiem, - vai Bībeles liecība patiesi ir uzticama? 

Vienu var apgalvot pavisam droši, - šīs grāmatas autora pārliecība par Bībeles liecības 

uzticamību grāmatas tapšanas laikā ir tikai stiprinājusies.  

Diez vai vēl kāda no liecībām, kuras pieņemam par daļu no mūsu pasaules 

uzskatiem, tiek tik dedzīgi apšaubīta un tik rūpīgi izvērtēta kā tas tiek darīts ar Bībeli. Un, 

kas acīmredzami, Bībele šo pārbaudi iztur pat vairāk nekā godam. Kad izsijāts un izvētīts 

kā Bībele tapusi un nonākusi līdz mums, lēmums, vai uzskatīt Bībeles liecību par 

uzticamu, vai nē, tagad ir katra paša ziņā. Nevajag to sasteigt, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgs 

lēmums, iespējams, pats svarīgākais. Ja atzīstam, ka Bībeles liecība ir uzticama, ka tās 

Virs-Autors ir uzticams, tas likumsakarīgi uzliek mums atbildību rēķināties ar tajā 

rakstīto. Galējā konsekvencē tas nozīmētu Bībelē atklātā pasaules uzskata pieņemšanu 

par savējo; tas savukārt ietekmē visu mūsu dzīvi. Pozitīvi ietekmē!  

 Gadījumā, ja mūsu spriedums skan „jā, Bībeles liecība ir patiesi uzticama”, ar to 

viss tikai sākās. Ko tad šī uzticamā liecība mums pavēstī? Ko tieši Bībeles autori un Virs-

Autors tās lapās mums vēlas darīt zināmu? Kad uzdodam šos jautājums, tad – kāds 

pārsteigums! - uzzinām, ka tiek piedāvātas daudz un dažādas atbildes. Kā gan tā? Ja reiz 
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cilvēki tic, ka Bībele ir uzticama Dieva paša liecība, kādēļ gan Bībeles vēsts tiek saprasta 

un skaidrota tik dažādi? Kur problēma? Iespējams, būsiet piedzīvojuši, ka kāds Bībeles 

notikums, vai pants šķiet pavisam skaidrs un nepārprotams, bet kad mēģinām to pastāstīt 

citiem, viņi nezināmu iemeslu dēļ šo Rakstu vietu saprot pavisam savādāk.  

Katrs tic, vai vismaz cer, ka tieši viņš pārstāv objektīvo un neitrālo skaidrojumu, 

savukārt sarunu biedri, vai oponenti, nu jā, viņiem ir kāda sagrozīta izpratne par rakstīto. 

Drīz vien nākas secināt, ka sarunu biedru pārliecība par viņu taisnību, objektivitāti un 

neitrālo bez-aizspriedumu pozīciju ir ne mazāka kā mūsējā. Mūsu vislabākie argumenti 

ietekmē sarunu biedrus tieši tik pat daudz, cik pīli ūdens. Kā gan tā?  

Varbūt viens no mums, skaidrojot šo Rakstu vietu, kaut ko nav darījis pareizi? 

Varbūt pareiza metodoloģija palīdzētu vienreiz par visām reizēm kliedēt visus 

pārpratumus? Tā sacīt, ja vien darīsim visu soli pa solim pareizi, tad visi nonāksim pie 

viena un tā paša skaidrojuma. Nekā nebija, nenonāksim viss! Lai cik rūpīgi tiktu 

saskaņota Bībeles skaidrošanas metodika, saskanīga un vienprātīga interpretācija aizvien 

paliek tikai un vienīgi sapnis. Pareiza metodika vēl nav galējā atbilde meklējot Bībeles 

nozīmi. Bet kas tad var palīdzēt?  

 

Kas nosaka teksta nozīmi  

Lai saprastu, kādēļ tik daudz un dažādu Bībeles skaidrojumu, padomāsim vēlreiz, kā 

uztveram realitāti un kā uztveram lasīto? Kā jau 1. nodaļā to aplūkojām, katram ir 

apzināti, bet lielākoties neapzināti izveidojies noteikts pasaules uzskats. Ir lietas, kuras 

pieņemam par pašsaprotamām, jo vienkārši ticam, ka tās tā ir. Tieši mūsu pasaules 

uzskatu dēļ, kad lasām kādu tekstu, neesam pasīvi, bet gan aktīvi lasīšanas procesā. Mēs 

nevis neitrāli uztveram tekstu, bet gan, lielākoties neapzināti, iesaistām šī teksta 

skaidrošanā visu savu bagāžu; mēs lasām tekstu katrs no sava unikālā skatījuma, - 

uztverot to caur mūsu uzskatiem, iepriekš pieņēmumiem, zināšanām, emocijām, 

mērķiem, pieredzes, idejām, utt. Lai kā mēs gribētu pasniegt savu skaidrojumu kā neitrālu 

un objektīvu, skaidri jāapzinās, ka tas tāds nav un nevar būt. Tas ir mūsu katra 

subjektīvais skaidrojums.  



Uz mirkli iztēlosimies, ka mēs aplūkotu gleznu, taču mums uz acīm būtu uzliktas 

brilles; vienas ar dzelteniem stikliem, vienas ar zilganiem, vienas brūnganiem. Vai pie 

šādiem apstākļiem mēs varētu apgalvot, ka skaidri zinām, kādas krāsas šajā gleznā 

izmantotas? Kad lasām kādu tekstu, tajā skaitā Bībeli, mūsu uzskati, iepriekš pieņēmumi, 

zināšanas un emocijas darbojās tieši kā šādas brilles. Piemēram, kad Jēzus runāja ar 

jūdiem, Viņš apliecināja, ka „jūs pētījat Rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā 

dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani!” (Jņ 5:39)  

Jā, Vecās Derības grāmatas sniedz liecību par Jēzu. Jā, jūdi tās pētīja. Jā, viņi ticēja, 

ka Bībele satur mūžīgās dzīvības vēsti. Un tomēr, kad Dzīvības Kungs stāvēja viņu 

priekša, vai viņi Viņu pazina? Nē, viņi savu ilgi gaidīto Glābēju piesita krustā. Viņi bija 

lasījuši Rakstus caur savām „brillēm”. Kā to šīs grāmatas 7. nodaļā aplūkojām, viņi 

gaidīja savādāku Pestītāju. Cits piemērs. Ja divi pusaudži, viens, kurš savā ģimenē cietis 

no tēva vardarbības, un otrs, kura tēvs ir bijis priekšzīmīgs kā ģimenes galva, lasītu 

„Mūsu Tēvs” lūgšanu, vai kādu citu vietu Jaunajā Derībā, kurā Dievs tiek atklāts kā Tēvs, 

tad viņiem šie panti izraisītu pavisam atšķirīgas asociācijas. Kā gan atrast pareizo nozīmi, 

ja viens teksts var tikt uztverts tik dažādi?  

Vai varbūt Bībeles tekstam ir vairākas nozīmes? Varbūt visi skaidrojumi ir pareizi, 

varbūt neviens, vai varbūt daži ir, citi nē? Kā tikt skaidrībā? Padomāsim, kāds ir tapšanas 

process, kad paši rakstām kādu vēstījumu, vai tā būtu zīmīte, vēstule, vai kādu citu rakstu 

darbs. Pirmkārt, katram tekstam, katram vēstījumam ir savs autors. Tas gan šķiet 

pašsaprotami, kad par to padomā, taču tieši autors nosaka, kāda ir teksta nozīme, par ko 

viņš raksta, un ko tieši viņš vēlas pateikt. Šī ir ļoti svarīga detaļa. Nozīmi nosaka autors, 

un nevis lasītājs. Ja lasītājam būtu dota vara noteikt teksta nozīmi, tas būtu līdzīgi kā 

spēlēt basketbolu pilnīgi bez noteikumiem. Katrs spēlētājs varētu darīt, ko grib, - spert ar 

kāju, sist ar nūju vārtos, mest mērķī, - pilnīgi nerēķinoties, vai eksistē tādi basketbola 

noteikumi (šajā gadījumā – autora nozīme), vai nē. Saprotams, šāda spēle būtu pilnīgi 

nejēdzīga un pat bīstama. Taču tieši tik pat nejēdzīgi un bīstami ir iedomāties, ka lasītājs 

patvarīgi varētu noteikt, kāda ir teksta nozīme. Neviens teksts, neviena Bībeles grāmata 

nav radusies pati no sevis, nedz arī lasītāja galvā. Tām visām ir konkrēti autori un 



konkrēts Virs-Autors; un tā kā eksistē reālie autori, tāpat arī šo autoru iecerētā nozīme un 

mērķis, ar kādu viņi rakstījuši. Saprast autoru iecerēto nozīmi, tas arī ir - atrast pareizo 

Bībeles skaidrojumu.  

 Otrkārt, mēs zinām, ja vien rakstām kādu vēstījumu, tad nerakstām to tāpat vien, 

bet gan adresējam to noteiktam lasītājam. Proti, autors savā prātā raksta kādam 

nodomātam adresātam. Atkarībā no tā, kas ir šis nodomātais lasītājs, autors izvēlās veidu 

kā pasniegt savu vēstījumu, lai iecerētais lasītājs saprastu, ko autors vēlējies pateikt; lai 

viņi abi būtu itin kā uz viena viļņa. Ja mēs lasītu zīmīti, kurā būtu teikts: „Urrā, Rupucīt, 

nu es zinu, kur tas suns aprakts!” – ko mēs saprastu? Visi vārdi zināmi, teikums pavisam 

vienkāršs. Bet kāda ir autora iecerētā nozīme? Vai viņš atklājis, kur apraksts kāds suns, 

vai varbūt „aprakts suns” lietots kā tēlains izteiciens, kas norāda, ka rakstītājs beidzot 

atradis ilgi meklēto atbildi. Ja pareizs otrais, tas paver iespējas bezgalīgi daudz šī 

vēstījuma nozīmēm. Ja neesam „Rupucītis”, kuram šī zīmīte adresēta (tas ir, nodomātais 

lasītājs), vai arī kāds, kurš skaidri zina, par ko iet runa (tas ir, kompetentais lasītājs), tad 

autora iecerētā šo vārdu nozīme paliks apslēpta.  

Citiem vārdiem sakot, ja neesam nodomātie lasītāji, vai vismaz kompetenti saprast, 

kāds ir autora nolūks, ko viņš vēlās pateikt, vai ko panākt, tad varēsim labākajā gadījumā 

saprast tikai daļu no vēstījuma. Bet ja nu vēstījums skar mūsu un mūsu mīļo dzīvības un 

nāves jautājumu! No otras puses, jo labāk zināsim autoru nolūkus, tēmu, par kuru viņi 

raksta, situāciju, kas tiek adresēta, tas ir, jo kompetentāki mēs būsim, jo atbilstošāki 

autora nodomātajiem lasītājiem, jo precīzāk spēsim saprast, ko tieši šis teksts nozīmē.  

Neviens nepiedzimst par kompetentu Bībeles lasītāju, nedz arī kļūst par tādu 

vienatnē. Nav liela jēga iedot cilvēkam Bībeli un sacīt: „Lasi!” Maz ticams, ka no tā 

sanāks, kas labs. Par kompetentu lasītāju top un formējās kopienā, kurai autors adresējis 

noteikto tekstu. Bībeles grāmatas bija adresētas nodomātajām ticīgo kopienām, tāpēc arī 

kompetento lasītāju formācijai jānotiek šajā paša ticīgo kopienā, jeb Baznīcā, kur mēs 

vispirms tiekam mācīti kā lasīt, saprast un kā skaidrot Rakstus.  

Šajā kopienā, mutiski un rakstiski vienoti gan ar saviem laikabiedriem, gan ar tiem, 

kuri bijuši šīs kopienas locekļi pirms mums, mēs mācamies un iemantojam ticības un 



pārliecības, kuras formē mūsu pasaules uzskatus un pakāpeniski veido par kompetentiem 

Bībeles lasītājiem. Tas ir, nav iespējams kļūt par kompetentu Dieva vārdu lasītāju 

vienatnē, ārpus ticīgo kopienas, kurai Bībele adresēta. Kopienas, kura vairāk nekā 3000 

gadu periodā ir izkopusi, apkopojusi un glabājusi Rakstu uzticamo liecību. Kopienas, 

kuru Dievs sūtījis pasaulē kā savu vēstnesi.   

 

Kur atrodama teksta nozīme 

Kad noskaidrots, ka pareizā interpretācija ir tā, kas saskan ar autora iecerēto, varam 

uzdot nākamo precizējošo jautājumu, - kur tieši būtu jāmeklē Bībeles autora iecerētā 

nozīme? Šāds jautājums pirmajā brīdī var šķist mulsinošs un nesaprotams. Kur jāmeklē!? 

Kā kur? Protams, Bībelē! Tomēr tas nav uzdots pārpratuma pēc un tūlīt noskaidrosim, 

kas ar to domāts.  

Tā nu vēsturiski ir noticis, ka Bībeles nozīme ir meklēta dažādās vietās, ne tikai 

Bībelē. Ir uzskats, ka Bībeles īstā nozīme meklējama notikumos, kuri tajā attēloti. Cits 

uzskats pauž pārliecību, ka nozīme atrodama tekstā, kurš satur autora iecerēto vēstījumu. 

Vēl kāds, ka nav tādas noteiktas Bībeles nozīmes, bet gan, ka lasītājs, kurš noteiktā veidā 

uztver un reaģē uz šo vēstījumu, pats to rada. Kā tad ir, kur meklēt Bībeles nozīmi, - 

notikumā, tekstā, vai lasītājā? Šīs trīs iespējas var ilustrēt un arī paskaidrot ar sekojošu 

līdzību, proti, - kam mēs varētu pielīdzināt Bībeli? Vai logam, caur kuru pilnīgi skaidri 

redzam pagātnes notikumus? Vai varbūt gleznai, kurā tās autors, šajā gadījumā Dievs 

pats, ļoti rūpīgi centies attēlot reālos vēstures notikumus? Protams, izceļot attiecīgus 

elementus, kuri Viņam šķita svarīgākie. Vai arī Bībele līdzinās spogulim, kurā lūkojoties 

mēs ieraugām un saprotam kādas lietas attiecībā uz sevi? Kā tad ir? 

Meklējot pareizo atbildi jāpatur prātā vēl kāds vēstures rakstīšanas aspekts; ja esam 

notikuma aculiecinieki, vai arī cenšamies apkopot par to pieejamo informāciju, cik gan 

pilnvērtīgi spējam to atstāstīt? Lai kā mēs vēlētos, mūsu stāstījums vienmēr būs un paliks 

tikai mūsu subjektīvais redzētā, dzirdētā, pieredzētā atspoguļojums. Turklāt, šajā 

notikumā būs aspekti un elementi, kurus mēs būsim pamanījuši, un būs tādi, kurus nemaz 

nepamanīsim, vai kurus atstāstot izvēlēsimies nepieminēt, jo mums tie nešķitīs svarīgi. 



Turklāt piedzīvojot vienu un to pašu notikumu, dažādi cilvēki pamanīs, uzskatīs par 

svarīgām un atstāstīs dažādus notikuma aspektus. Tieši tos, kuri katram no viņiem liksies 

būtiskākie.  

Katrā no šīm trīs analoģijām, - loga, gleznas un spoguļa, - ir daļa patiesības. 

Protams, caur Bībeles tekstu mēs varam uzzināt par reālajiem notikumiem, taču skaidrs 

arī tas, ka Bībele nav caurspīdīgs stikls uz pagātni. Tā ir noteiktu autoru darbs, kuri 

būdami šīs pagātnes liecinieki, dara mums zināmus tos vēstures aspektus, kurus uzskata 

par svarīgiem. Mums nav pieeja visiem notikumam, mēs nevaram caur šo logu nokļūt 

pagātnē un izprast tur notikušo no iekšpuses. Šiem notikumiem mēs varam piekļūt tikai 

caur autoru un Virs-Autora radīto tekstu.  

Vēl jo vairāk, šīs grāmatas ievadā aplūkojām trīs elementus, kas ir klātesoši ikvienā 

komunikācijā. Tie bija, pirmkārt, funkcija, jeb nolūks ar kādu informācija tiek sūtīta. 

Otrkārt, pati informācija, gan mutiska, gan rakstiska. Treškārt, mērķis, jeb rezultāts, kādu 

ar šo komunikāciju iecerēts panākt. Visi šie elementi ir spēkā arī runājot par grāmatām, 

un, jo īpaši, attiecībā uz Bībeli. Dievs Bībeles grāmatas nerakstīja vienkārši tāpat, lai 

piefiksētu vēsturi, radītu logu uz seniem notikumiem, un vēlākos laikos ļautu 

ziņkārīgajiem tajā ielūkoties. Protams, nē! Bībele ir kas daudz, daudz vairāk. Tā ir Dieva 

Vārds, darbīgais instruments, ar kura palīdzību Radītājs paveic iecerēto. Proti, atklāj 

mums patiesību par vēsturi, par realitāti, kurā dzīvojam, maina mūsu pasaules uzskatus, 

vērtības, dzīves, atjauno cilvēku sarauto sadraudzību ar Sevi, un laiku beigās, - dāvā 

mums mūžīgu svētlaimi kopā ar Viņu.  

No otras puses, arī tā ir taisnība, ka Bībelē lūkojoties daudz ko uzzinām par sevi. Tā 

ļauj mums paskatīties ar citām acīm, tā izgaismo lietas, kuras apslēpjam, atklāj kādas, 

kuras nemaz nezinājām. Varētu pat teikt, ka nevis mēs lasām Dieva Vārdu, bet Dieva 

Vārds lasa (un formē) mūs. Tomēr tas vairāk attiecās nevis uz Bībeles nozīmi, bet gan uz 

iedarbību. Lai nu, bet tas ir skaidrs, ka pamatā Bībele nes savu autoru iecerēto vēstījumu, 

nevis ļauj mums kā lasītājiem noteikt, kādai būt tās nozīmei.  

Tā nu uzvarētājs šajā konkursā ir - salīdzinājums ar gleznu! Tāpat kā lūkojoties uz 

gleznu mēs neredzam pašu tajā attēloto personu, vai notikumu, bet gan autora atstāstu par 



šo realitāti, tā arī lasot Bībeli, mēs uzzinām tieši to, ko Dievs mums vēlējies pateikt. Kā 

mākslinieks cenšas gleznā izmantot dažādas tehnikas, lai radītu realitātes attēlu, tā arī 

Bībeles autori izmanto dažādus literāros paņēmienus, lai izceltu tieši to vēstījumu, kādu 

vēlas darīt zināmu. Tātad tieši Bībeles tekstā, tās Virs-Autora meistardarbā, ir jāmeklē 

Bībeles nozīme. Ja mēs meklētu to notikumos, tas nozīmētu neuzticību Virs-Autora 

spējām. Ar to mēs pateiktu, ka izpētot šos notikumus, mēs atradīsim ko vairāk nekā 

dievišķais Virs-Autors mums spējis darījis zināmu. Savukārt, ja mēs meklētu nozīmi 

mūsu pašu uztverē, tas nozīmētu, ka autoru iecerētā nozīme tiek ignorēta kā līdzībā ar 

bez-noteikumu basketbolu, to aizstājot ar mūsu pašu iztēli.  

Pēdējās desmitgadēs arvien vairāk parādījušās teksta skaidrošanas metodikas, kuras 

uzskata, ka īstā nozīme būtu meklējama tieši tajos notikumos un niansēs, kurus autori 

izvēlējušies atstāt nepieminētus. Ja pieņemtu, ka šiem prātvēderiem ir taisnība, tad, 

runājot par Bībeles skaidrošanu, tas nozīmētu tikai to, ka Dievs, kurš sevi atklāj kā 

Visuvarenu Radītāju, nespēja pat tik vien kā iedabūt savā atklāsmē to, ko patiesībā 

vēlējās mums pateikt. Skan visai absurdi. Attiecībā uz Bībeli ir jāpatur prātā šī unikālā 

nianse; Mozus, Matejs, Marks, Jānis, Lūka, - viņi nebija vienīgi autori. Dievs pats vadīja 

viņus rakstīšanas procesā, palīdzēdams izdarīt izvēles par labu vienu vai otru notikuma 

elementu un aspektu iekļaušanai, vai neiekļaušanai stāstījumā. To zinot, varam būt pilnīgi 

droši savā pārliecībā, ka Bībeles teksts satur tieši tos notikumus, pat tieši tos notikumu 

aspektus, tieši tos īstos akcentus un formulējumus, kuras Dievs pats mums vēlējās darīt 

zināmus, lai, arī šodien caur Savu atklāsmi darbodamies, sasniegtu iecerēto.  
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