
XII nodaļa: Kāds ir kompetentais lasītājs [a]  

 

Šajā nodaļā:  

Trīs lietas, kas jāzina kompetentam lasītājam - „Konkrēto adresātu” princips - „Viena autora” 

princips - „Kristus Rakstu centrā” princips - Svētā Gara loma Bībeles skaidrošanā  

 

Trīs lietas, kas jāzina kompetentam lasītājam 

 Vēlreiz summējot iepriekš sacīto, - teksta nozīme meklējama pašā tekstā, to 

nosaka autors, un vislabāk tieši kompetentais lasītājs, proti, tāds, kurš atbilst autora 

nodomātā lasītāja kvalitātēm, spēs pareizi izprast rakstītā nozīmi. Kāds tad būtu Bībeles 

kompetentais lasītājs, kas viņam būtu jāzina, lai viņš spētu pareizi saprast Bībelēs 

vēstījumu?  

Kad iepriekš aplūkots kā Bībele radusies, ir vieglāk saprast, kādam jābūt 

kompetentajam lasītājam. Varētu pat teikt, ka kompetentā lasītāja kvalifikācija izriet tieši 

no atbilstošām zināšanām un pārliecības par Bībeles tapšanas procesu. Kompetents 

lasītājs ir tāds, kurš zina un tic trīs lietām. Pirmkārt, viņš zina un tic, ka katra Bībeles 

grāmata ir rakstīta noteiktā vēsturiskā situācijā, domāta pavisam konkrētiem adresātiem, 

un rakstīta ar pavisam konkrētu mērķi. Šo pārliecību varētu nodēvēt par „Konkrēto 

adresātu” principu.  

Otrkārt, kompetentais lasītājs zina un tic, ka Bībeles, kā veseluma, Virs-Autors ir 

Dievs Radītājs, kurš pats ir parūpējies, lai visas Bībeles grāmatas, kaut arī rakstītas 

konkrētiem adresātiem un konkrētās vēsturiskās situācijās, vienlaikus būtu savā vēstījumā 

saskaņotas un paustu vienotu pasaules uzskatu. Šo pārliecību varētu nodēvēt par „Viena 

Autora” principu.  

Un treškārt, kompetentais lasītājs zina un tic, ka visa Bībeles vēsts ir vērsta uz 

Dieva darbu Kristū Jēzū, tas ir, ka visas Bībeles grāmatas šādi vai tādi liecina par Kristu. 

Šo pārliecību tā arī varētu nodēvēt par „Kristus Rakstu centrā” principu.
1
 Aplūkosim 
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kāpēc tieši šiem trīs principiem būtu jānosaka mūsu spēja saprast Bībeli, ko īsti šie 

principi nozīmē, kāpēc, nezinot un neticot šiem trīs principiem, mēs nevaram pareizi 

saprast Bībeli. Tāpat pārdomāsim kāda ir un kāda nav Svētā Gara loma Bībeles 

skaidrošanā.   

 

„Konkrēto adresātu” princips  

 Kā jau iepriekšējās nodaļās aplūkojām, un to ir vērts uzsvērt atkal un atkal – 

Bībele nenokrita no debesīm, nedz arī parādījās kādā mistiskā veidā. Dievs, kurš atklāj 

mums Sevi Bībelē, nav tāds Dievs, kuram nebūtu nekāda darīšana ar šo pasauli. Tieši 

otrādi, Viņš sevi atklāj kā tādu, kurš ir pilnībā iesaistīts visās norisēs zemes virsū. Kā 

apustulis Pāvils uzrunā Atēnās sacīja: „Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu; Viņš 

licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis 

noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu, vai tie Viņu varētu 

nojaust un atrast, jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums. Jo Viņā mēs dzīvojam un 

rosāmies, un esam, kā arī daži jūsu dziesminieki sacījuši: mēs arī esam Viņa cilts.” (Ap. 

d. 17:25-28)  

 Tieši tādēļ, ka Jahve ir tāds Dievs, kurš rūpējās par mums, kuram mēs esam 

svarīgi, Viņš Sevi atklājis nekur citur, bet mūsu laikā, mūsu pasaulē, uzrunādams mūs tur, 

kur mēs atrodamies. Caur Mozu Jahve griezās pie Israēla, tāpat arī caur praviešiem sākot 

no Jozua līdz pat Maleahijam. Jaunās Derības laikā Jēzus pats aicināja un sūtīja apustuļus 

pasludināt vēsti par Dieva žēlastību visām tautām. Kad Kristus baznīca sāka pieaugt, 

apustuļi, rūpēs lai patiesība par Kristu un Dieva darbiem tiktu darīta zināma visiem, 

sarakstīja gan četrus evaņģēlijus, gan arī sūtīja draudzēm vēstules.  

Neviena no Bībeles grāmatām nav tapusi vakuumā, vai radusies autora prātā bez 

nodomātā adresēta. Tādēļ tik svarīgi saprast, ka Bībeles grāmatu primārā nozīme ir tieši 

autoru iecerētā. Lai saprastu, ko autori vēlās pateikt, mums jācenšas pēc iespējas labāk 

izprast situāciju, kurā Bībeles grāmatas tapušas, un ar kādu mērķi tās rakstītas. Ja 
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nespējam izprast šīs situācijas, arī mūsu izpratne par konkrēto grāmatu vēstījumu būs 

nepilnīga. No otras puses, jo detalizētāk un skaidrāk apzināsimies grāmatu vēsturisko 

kontekstu, jo pilnīgāka būs mūsu izpratne par konkrētās grāmatas vēsti. Lai ilustrētu šo 

vārdu patiesumu, kā piemēru aplūkosim kādu Rakstu vietu, kura, dēļ vēsturiskās 

situācijas nezināšanas, bijusi un vēl arvien ir par pamatu karstiem strīdiem.  

Apustulis Pāvils pirmajā vēstulē Korintas draudzi, 11.-14. nodaļā adresē 

jautājumu, kā mums atbilstoši uzvesties dievkalpojumā. 11. nodaļā viņš izsaka 

pārmetumus sievietēm par to, ka tās piedalās dievkalpojumā ar neapsegtām galvām: „Bet 

katra sieva, kas ar neapsegtu galvu lūdz Dievu vai runā kā praviete, dara kaunu savai 

galvai, jo tā ir tāpat kā apcirpta. 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.” (1.Kor 11:5-6) Vai 

taisnība būtu tiem, kuri apgalvo, ka šie panti norādot, ka arī šodien sievietēm 

dievkalpojumā būtu jāpiedalās ar apsegtu galvu? Vai varbūt tiem, kuri uzstāj, ka šie panti 

attiecās tikai uz noteikto vēsturisko situāciju un mums ar tiem nav nekāda sakara? Kā 

„Konkrēto adresātu” princips palīdz šo vietu skaidrot?  

Vispirms tas mudina izprast Pāvila vārdu vēsturisko un kultūras kontekstu. Pāvils 

raksta Korintas draudzei, kuru viņš pats ir dibinājis un ar savu sludināšanu izlolojis. 

Draudzei, kuru viņš labi pazīst; ne tā, ka Pāvils zinātu par Korintas draudzi, bet gan tā, ka 

viņš ļoti labi personīgi pazina gandrīz visus draudzes locekļus. Turklāt Pāvils uzturēja 

regulārus kontaktus ar vairākiem Korintas draudzes locekļiem (1.Kor 1:11, 16:17). Kad 

Pāvils izsaka pārmetumus, tie nav vispārīgi pārmetumi. Viņš, kā šīs draudzes mācītājs, lai 

arī būdams tālumā, zina konkrēti, kurš tieši draudzes loceklis un ko tieši ir sastrādājis. 

Tas attiecās arī uz situāciju saistībā augstāk minētajiem pantiem.  

Kāds tieši bija konteksts? Romas impērijā liela nozīme bija apģērbam. Korinta, lai 

gan atradās Grieķijā, bija romiešu, nevis grieķu pilsēta. Apģērbs veica tādu kā sociālās 

piederības identifikācijas funkciju; pēc apģērba varēja daudz ko pateikt par cilvēka 



sabiedrisko stāvokli. Piemēram, vienkāršie pilsoņi valkāja togas, senatori virs togām 

nēsāja sarkanu lentu, utt. Savukārt precētu sieviešu pazīme bija galvas apsegi.
2
  

Romas imperators Oktaviāns
3
 bija aizsācis likumdošanas izmaiņas, kuru mērķis 

bija nodrošināt lielākas tiesības sievietēm, radīt viņām iespēju darboties sabiedrībā un būt 

patstāvīgākām. Šie likumdošanas centieni bija kalpojuši par pamatu jaunas sabiedrības 

klases uzplaukumam, tā dēvētajām „jaunajām sievietēm”, - aktīvām, darbīgām, turīgām, 

brīvām, tādām, kuras centās imitēt savā uzvedībā vīriešus. Un kā jau tas mēdz notikt, ne 

jau tikai tikumos, bet arī izlaidīgā attieksmē attiecībās ar pretējo dzimumu. (Vai nav 

zināma līdzība ar mūsdienām?) Korinta pati par sevi bija jaunbagātnieku pilsēta, slavena 

ar izpriecām un pārmērīgu uzdzīvi, savā visatļautībā izdaudzināta tuvu un tālu. Šādā 

pilsētā Pāvils bija dibinājis vienu no savām draudzēm. Kāda tad bija problēma ar galvas 

apsegiem, un pret ko, vai par ko īsti Pāvils iestājās? 

Vispirms, runa bija nevis par draudzes sievietēm vispārīgi, bet gan par precētām 

sievām. Acīmredzot kādas no šīm sievām bija pārpratušas, ko nozīmē brīvība Kristū, 

saprazdamas to atbilstoši Korintas sabiedrības un „jauno sieviešu” vērtībām. Rezultātā 

viņas dievkalpojumā parādījās tērpušās nevis kā precētām sievām pieņemts, bet gan bez 

tradicionālajiem galvas apsegiem. (Mūsdienu analogs – būt laulātai un nenēsāt gredzenu.) 

Šādi ģērbušās viņas sūtīja nepārprotamus signālus apkārtējiem, proti, esmu brīva sieviete, 

atvērta un pieejama. Diemžēl šāda rīcība nevis uzlaboja gaisotni draudzē, bet gan 

apdraudēja vispirms jau konkrēto pāru laulību, un, otrkārt, deformēja draudzes uzskatus 

par laulību, kāda tā bija Dieva iedibināta. Kā gan laulības attiecības varētu tikt koptas un 

turētas godā, ja kāda sieva sabiedrībā uzvedās pilnīgi neatbilstoši savam statusam? Tā nu 

tieši rūpes par laulība, kā Dieva dibinātu un noteiktu vīra un sievas vienību, vadīja Pāvilu 

rakstot šos pantus.  

Pāvils turpina: „Ja jau sievas atsedzas, lai tad arī apcērpas!” Tajā laikā viens no 

soda mēriem bija matu noskūšana. Sodītā persona uzreiz bija pamanāma pārējo vidū, tā 

sacīt, - kauns pa visu galvu. Šādi Pāvils vēl īpaši uzsver: „Ja jau jums nav kauna 
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nepiedienīgi uzvesties dievkalpojumā, nicinot laulību un indējot attiecības draudzē, tad 

tik uz priekšu! Ņemat vēl un noskujaties! Tas tikai apliecinās to, ko jūs jau tāpat darāt. 

Bet, ja tomēr nevēlaties to darīt, tad arī apsedzaties!” 

Ko mums palīdz „Konkrēto adresātu” princips? Vai šiem pantiem ir kāda nozīme 

draudzes dzīvē šodien? Protams, ir. Vispirms, saprotot kādu situāciju Pāvila vēstule 

adresē, varam tikt skaidrībā, par ko tieši Pāvils runā. Ne jau galvas apsegi paši par sevi ir 

viņa uzmanības centrā, bet gan pienācīga attieksme pret laulību un atbilstoša izturēšanās 

draudzē. Kā šie panti attiektos draudzes dzīvi šodien? Vispirms, zinām, ka mums nav 

jāuztraucas, vai sievietes, precētas, vai nē, dievkalpojumā ir ar apsegtu, vai atklātu galvu. 

Zinām arī to, ka mums ir jāuztraucas, lai Dieva iedibinātā laulības kārtība tiktu turēta 

godā, un lai uzvedība dievkalpojumā būtu atbilstoša. Paši varam pārdomāt, kādi apģērbi 

nebūtu īsti piemēroti dievkalpojumam, un kāda sievu un, protams, arī vīru uzvedība 

apdraudētu laulību. Šādi pārtulkotas mūsdienu situācijā Pāvila pamācība neapstrīdami ir 

spēkā arī šodien.  

Svarīgi paturēt prātā, ka autors nosaka teksta nozīmi, ka katra grāmata ir rakstīta 

noteiktai situācijai un noteiktiem adresātiem. Tikai tad, kad sapratīsim, kādu jautājumu 

autors risina, varēsim noskaidrot, kā tas ir svarīgi mums šodien. Tikko aplūkotajos pantos 

būtu muļķīgi meklēt atbildi uz jautājumu, - vai sievietēm dievkalpojumā jānēsā galvas 

apsegi. Tas nav tas par ko Pāvils runā, viņš rūpējās par laulības godu. Ja izmantojam 

Bībeles tekstu, lai piedāvātu to kā atbildes uz mūsu jautājumiem, nevis cenšamies saprast, 

kādus jautājumus risina autors, to nevar nodēvēt savādāk, kā vardarbību pret Bībeles 

vēsti.  

 

„Viena autora” princips   

Zināms, ka katrai grāmatai bija savs noteikts autors. Taču zināms arī tas, ka aiz 

visiem Bībeles atsevišķo grāmatu autoriem stāv viens Virs-Autors, kurš pats gan 

pamudināja rakstīt, gan arī palīdzēja sacerot un formulējot vēstījumu. Tas pats Dievs 

Jahve, kurš atklājās Israēla tautai pie Sinaja kalna un vēlāk runāja caur saviem kalpiem 

praviešiem, tas pats Dievs mājoja mūsu vidū kā cilvēks Jēzus, un pats vadīja apustuļus, 



kad viņi gatavoja savus vēstījumus. Kad zinām un ticam, ka aiz visām Bībeles grāmatām 

stāv to dievišķais Virs-Autors, šī atziņa vistiešākajā veidā nosaka kā skaidrojam Bībeli. 

Mēs neuztveram atsevišķas grāmatas vai to fragmentus kā savstarpēji nesaistītus, vai 

reizēm pat šķietami pretrunīgus formulējumus. Bet gan kā viena Virs-Autora darbu, kurš 

dažādās vietās runā par dažādām tēmām un no dažādām perspektīvām, bet vienmēr 

savstarpēji saskanīgā vēstījumā. Daži piemēri kā tas parādās Bībelē.  

Sākot no 2. Mozus grāmatas 25. nodaļas līdz pat 3. Mozus grāmatas 17. nodaļai 

aprakstīts kā Dievs iedibina Israēla dievkalpošanu, dod instrukcijas Saiešanas telts, jeb 

Tabernākula izgatavošanai, priesteru izvēlei un amatā ievešanai, nosaka upurēšanas 

kārtību, utt. To Dievs Jahve dara pats. Pēc šīm instrukcijām tekstā atvēlētās apjomīgās 

vietas, var noprast, ka dievkalpošana un visas tās detaļas bija svarīgas. Ļoti svarīgas.  

Taču vēlāk Vecajā Derībā lasām, kā pravietis nodod Israēlam Jahves sacīto: 

„„Kam Man vajadzīgi jūsu daudzie kaujamie upuri?” saka Tas Kungs. „Man ir apnikuši 

jūsu aunu un baroto teļu dedzināmie upuri, Man netīk jēru un āžu asinis. [...] Nenesiet 

Man vairs veltīgo un liekulīgo ēdamo upuri, to kvēpināmā smarža ir negantība un iedveš 

Man riebumu.” (Jes 1:11,13) Vai arī: „Es ienīstu jūsu svētku dienas un neieredzu tās un 

nevaru panest pat jūsu sapulču smaku! Un, ja jūs Man nesat dedzināmos un ēdamos 

upurus, Man tomēr nav liela prieka par tiem, un jūsu barotu teļu pateicības upurus Es 

negribu ne redzēt! Pārtrauc jel skandināt Man savas ķerkstošās dziesmas! Es negribu ne 

dzirdēt tavu cītaru skaņu!” (Am 5:21-22)
4
  

Gandrīz vesela grāmata tiek veltīta aprakstot, kā pēc Jahves pavēles iedibināt 

dievkalpošanu, bet, kad tas izdarīts, Israēlam no tā paša Jahves jādzird regulāri 

pārpratumi, ka Viņam, redz, šī dievkalpošana nepatīk. Kā tad tā? Pavisam vienkārši. 

Nekas nav mainījies un šīs dažādās vietās atrodamās domās nav pretrunā. Otrajā un 

trešajā Mozus grāmatās Jahve iedibina dievkalpošanas kārtību. Mums šīs grāmatas 

parasti šķiet nesaprotamas un svešas, - upuri, asinis, utt. Mums tas neizklausās diez cik 

jauki, tādēļ, skaidrs, kas gan tur Dievam varētu patikt!  
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Tomēr daudz atbilstošāk šo dievkalpojumu varam iztēloties, ja ilustrācijai 

izmantojam uz oglēm ceptu kārdinoši smaržīgu šašliku. Tajā laikā gaļa nebija ikdienas 

ēdienkartes sastāvdaļa, bet gan rezervēta svētku mielastiem. Dievs Jahve pats iedibina šos 

svētku mielastus, kuros Viņa izredzētā tauta var nākt Viņa klātbūtnē. Atcerēsimies, Jahve 

bija apsolījis savu klātbūtni tautas vidū. Tā nu viņi ir aicināti saņemt grēku piedošanu, tikt 

šķīstīti no visa ļaunā un ņemt dalību svētajā mielastā, kura dalībniekiem Dievs dāvāja 

savu dzīvības un prieka pilno svētību.  

Kas tika prasīts no mielasta dalībniekiem? Nekas daudz, vien nožēlas pilna sirds 

un gatavība saņemt Dieva dāvanas. Tādu Jahve bija iecerējis dievkalpojuma kārtību, lai 

mājotu cilvēku vidū un viņus svētītu. Kas notika? Drīz vien tika piemirsta pati 

dievkalpojuma būtība, - grēku piedošana, šķīstīšana no visa ļaunā un Dieva svētības 

saņemšana. Tā vietā palika vien rituāls, kura veikšanai it kā vajadzētu garantēt Dieva 

labvēlību. Vairs netika sagaidīta nedz Dieva žēlastība, nedz grēku piedošana, nedz Viņa 

svētības pilnās dāvanas. Tā vietā Israēls iedomājas, ka Dieva labvēlību var nopirkt, veicot 

noteiktus rituālus.  

Tā sakot, ir rituāls, ir rezultāts. Ja tiek pienests upuris, tas ir Dieva pienākums, 

darīt, ko no Viņa prasa. Tieši par to Dievs dusmojās, runādams caur praviešiem. Taču 

šāds izkropļots uzskats ir izplatīts arī šodien; cik bieži nākas sastapties ar izpratni, ka ja 

aiziesim uz dievkalpojumu, tad gan izdarīsim ko labu Dieva acīs. Bet tad varam sevi 

attaisnot sakot, ka mēs dievkalpojuma laikā darām citas labas lietas, atpūšamies, esam 

kopā ar ģimeni un draugiem, varbūt pat kādam palīdzam. Dievam būtu jābūt sajūsma par 

to, kādi esam. Mēs piemirstam, ka dievkalpojums ir laiks un vieta, kurā Jēzus pats nāk, 

lai būtu mūsu vidū, mūs šķīstītu, stiprinātu, svētītu un iepriecinātu. Tā Dieva dāvana tiek 

padarīta par mūsu darbu.  

Vēl viena slavena „pretruna” atrodama arī Jaunajā Derībā. Apustulis Pāvils raksta: 

„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.” (Gal 2:16) Uh, kur 



nu vēl skaidrāk! Savukārt Jēkabs, tā Kunga brālis, raksta: „Redziet, ka no darbiem cilvēks 

top taisnots un ne no ticības vien.” (Jēk 2:24). Arī skaidri!  

Šie panti gadu simtu laikā ir mudinājuši vicināt ne tikai rakstāmos, bet arī dūres. 

Kā tad ir, kas tad dara mūs pieņemamus Dievam, - ticība, vai darbi? Pāvils saka, ka 

ticība, Jēkabs saka, ka darbi. Kuram ticēt? Atkal jau atbilde ir pavisam vienkārša. Šajos 

pantos nav nekādu pretrunu. Vienkārši katrs no autoriem runā par kaut ko citu. Pāvils 

nodarbojās ar jautājumu, kā mēs tiekam attaisnoti Dieva priekšā? Atbilde: „Ticībā Jēzum 

Kristum.” Jēkabs savas vēstules 2. nodaļas 14.-26. pantā apskata, kāda tad ir šī 

attaisnojošā ticība? Atbilde. „Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir 

ticība bez darbiem.” (Jēk 2:26)  

  Lūkojoties uz Bībeli kā uz viena virs-Autora darbu, kurš vada visus pārējos, 

ieraugām apbrīnojamu kopējā vēstījuma saskaņu. Dieva kalpi, gandrīz divus gadu 

tūkstošus ilgā laika posmā, dažādās vietās, dažādos laikos un dažādās valodās rakstīdami, 

ir radījuši grāmatu, kura vienbalsīgi liecina par Bībeles centrālo tēmu. Šādi „Viena 

Autora” princips palīdz ieraudzīt saskaņu un vienotību pasaules uzskatā arī tajās vietās, 

kuras savādāk varētu šķist mulsinošas. Ja lasītājs nezina šo principu, un mēģina izprast 

dažādas Bībeles grāmatas pieņemot, ka tās ir neatkarīgu autoru darbi, vietumis savstarpēji 

pretrunīgi, tad Bībeles apbrīnojami viengabalainais, lai arī vienlaikus daudzšķautņainais 

vēstījums, viņam visticamāk paliks nepamanīts.  

 

 

[Turpinājums sekos…] 


