
XII nodaļa: Kāds ir kompetentais lasītājs [b]  

 

Šajā nodaļā:  

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

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

 

[Turpinājums] 

 

„Kristus Rakstu centrā” princips  

Uzdodot jautājumu, kas tad ir šī centrālā tēma, kādu mums atklāj visas Bībeles 

grāmatas, secīgi nonākam pie trešā, tas ir, „Kristus Rakstu centrā” principa. Skan 

vienkārši – Kristus ir Bībeles centrā, bet ko īsti tas nozīmē? Ar to nav domāta tikai Jēzus 

persona, bet gan viss, ko Kristus reprezentē, kas Viņš ir, ko Viņš dara, un kāpēc Viņš to 

dara. Vislabāk to saprast, ja aplūkojam, kāda tad ir Bībeles vēsts, ja to attēlo lielos 

vilcienos.  

Bībeles pašā sākumā aprakstīta Radīšana. Dievs mājo kopā ar cilvēkiem, bet tad 

seko liktenīgā cilvēku novēršanās no Dieva, jeb grēkā krišana. No tā brīža cilvēki savā 

rīcībā attālinās arvien tālāk no dzīves un attiecībām, kādām viņi bija radīti. Plaisa starp 

Dievu un cilvēkiem no mūsu puses ir ne tikai nepārvarama, vēl vairāk, mēs to pat vairs 

neapzināmies. Savukārt Bībeles noslēgumā mēs atkal lasām: „Redzi, Dieva mājoklis pie 

cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. 

Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz 

sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.” (Atkl. 21:3-4) Viss atjaunots un Dievs atkal ir 

kopā ar mums.  

Taču no grēkā krišanas līdz mūžībai tik tāls ceļš ejams. Par to arī Bībeles stāsts. 

Tajā pašā brīdī, kad cilvēks izpostīja Dieva darbu, Dievs Jahve deva solījumu, ka Viņš 

pats novērsīs visas grēka sekas un šķēršļus, kurus grēks bija radījis cilvēku un Dieva 

attiecībās. Visa pasaules vēsture līdz Jēzum Kristum ir gaidīšana uz Dieva dotā 

apsolījuma piepildījumu. No mūžības Dievs zināja ko, kā, un kad Viņš darīs, lai atkal 



mūs atgūtu, un lai mēs varētu iemantot to, kas ir Viņa (Ef 1:4, Atkl. 13:8). Visa Vecās 

Derības vēsture ir liecība par to, kā Jahve gatavojās sava apsolījuma piepildījumam, un 

kā Viņš soli pa solim ļāva arī mums nojaust, kad un kā tas notiks. 

Šādā nozīmē Kristus ir Vecās Derības centrā. Viņš ir Dieva apsolījuma 

piepildījums. Uz Viņu Bībele norāda jau no pirmajām nodaļām. Par Viņu liecina Dieva 

darbi, par Viņu sludina visi pravieši. Viņa darbu simbolizē gan Israēla glābšana no 

Ēģiptes, gan Vecās Derības dievkalpošana. Lai arī būdams Dieva gudrības mistērija, un 

Vecās Derības laikā apslēpts cilvēku acīm, tomēr jau no paša iesākuma tieši Kristus ir 

Bībeles vēsts centrā; Kristus, Dieva Dēls, kurš top par cilvēku, lai dāvātu mums mieru un 

sadraudzību ar Dievu un mūžīgo dzīvību.  

Ja neapzināmies, ka Vecā Derība gatavoja cilvēkus Dieva apsolījumu 

piepildījumam, un arī šodien mums rāda, cik liela bija Dieva uzticība, tad tā zaudē savu 

jēgu. Ko Jēzus saka par Veco Derību? „Jūs pētījat Rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir 

mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani!” (Jņ 5:39) Kristus pats apliecina, ka 

Vecās Derības grāmatas dod liecību par Viņu. Tieši tādēļ Jēzus saka par Veco Derību: 

„Tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena, ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta 

galiņš no bauslības.” (Mt 5:17) Arī pēc savas augšāmcelšanās, norādīdams uz Vecās 

Derības grāmatām Jēzus saka: „Šie ir tie vārdi, ko Es jums esmu sacījis, vēl pie jums 

būdams, ka visam bija notikt, kas par Mani rakstīts Mozus bauslībā, praviešos un 

dziesmās.” Tad Viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie Rakstus saprata.” (Lk 24:44-45) Proti, 

tikai tad, kad Jēzus mācekļiem paskaidroja, ka Viņš pats ir Vecās Derības centrālā vēsts, 

viņi beidzot pareizi saprata Bībelē rakstīto.  

Pāvils raksta par Kristu kā par Vecās Derības centru (2.Kor 3.nodaļa). Saskaņā ar 

Pāvila vārdiem, ja nesaprotam, ka Kristus ir Bībeles vēsts centrā, tad nevaram pareizi 

saprast, ko Dievs mums grib darīt zināmu. Lūka raksta: „Tad Viņš tiem sacīja: „Ak, jūs 

nesaprašas un sirdī kūtrie, ka jūs negribat ticēt visu to, ko pravieši sludinājuši! Vai 

Kristum tā nebija jācieš un jāieiet Savā godībā?” Un, iesākdams no Mozus un visiem 

praviešiem, Viņš tiem izskaidroja visus Rakstus, kas par Viņu rakstīti.” (Lk 24:25-27). 



Tieši to pašu sludināja arī Pēteris: „Par Viņu [Kristu] liecina visi pravieši, ka ikviens, kas 

tic uz Viņu, Viņa Vārdā dabū grēku piedošanu.” (Ap. d. 10:43)  

Kristus dzīve, nāve un augšāmcelšanās notika, ja tā var teikt, tieši pa vidu starp 

Vecās un Jaunās Derības grāmatām. Vecā Derība rādīja, ko Dievs gatavojās darīt, un tad 

Viņš to izdarīja. Jaunajā Derībā Kristus kā Rakstu centrs neapstrīdami ir labāk 

pamanāms. Evaņģēliji apraksta Kristus veikumu, vēstules skaidro notikušo un Atklāsmes 

grāmata ieskatās laiku beigu notikumos un Dieva mūžības valstībā. Taču pirms vēl kaut 

viena no Jaunās Derības grāmatām bija tapusi, vēsts par Kristu jau tika sludināta visām 

tautām. Kristus saviem mācekļiem bija devis atslēgu, kas tiem atdarīja Bībeli un ļāva 

pareizi saprast tās vēsti. Viņš pats, Dievs Dēls, kurš tapa cilvēks, un Viņa darbs - tā bija šī 

atslēga. Šīs grāmatas terminiem runājot, Jēzus iemācīja apustuļiem, un apustuļi draudzēm 

to, ko mēs šeit nosaucām par „Kristus Rakstu centrā” principu.  

Baznīca pirmajos gadsimtos šo principu dēvēja par „Ticība likumu” (Regula 

Fidei), jeb „Patiesības likumu”. Līdz mums tas nonācis arī kā Apustuļu Ticības 

Apliecība. „Es ticu uz Dievu Tēvu, Visu-valdītāju, debess un zemes Radītāju; un uz Jēzu 

Kristu, Dieva vien-piedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis 

no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 

trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visu-valdītāja 

Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, 

vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos 

un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.” Šī ir tā atslēga, šis ir tas pats „Kristus Rakstu centrā” 

princips, kurš ļāva Jēzus mācekļiem pilnībā izprast Bībelē atklāto Dieva gudrību.  

 Kad Baznīca pirmajos gadsimtos cīnījās ar maldu sludinātājiem, tad tieši šis 

princips, kā no paša Kristus un apustuļiem saņemts, kalpoja par galveno argumentu, lai 

noskaidrotu, kurš skaidro Bībeli pareizi, un kurš tai piešķir pašu izsapņotu nozīmi. Šo 

principu uzsvērdams, Mārtiņš Luters grāmatā „Par saistīto gribu” rakstīja: „Izņemiet 

Kristu no Bībeles, ko gan vēl jūs tur atradīsiet!”
1
  

Luters pats un viņa ticības biedri šo „Kristus Rakstu centrā” principu noformulēja 

atbilstoši 16. gadsimta kontekstam. Ja atsvaidzinām atmiņā 16. gs. situāciju, tas bija laiks, 
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kad Romas baznīcas darbību noteica nevis rūpes par Kristus Evaņģēlija izplatīšanu, bet 

gan līdz debesīm uzpūstu ekonomisko vajadzību, vai, pareizāk sakot, alkatības 

apmierināšana. Rezultātā baznīcā bija ieviesušās mācības, kas uzsvaru lika nevis uz 

Dieva žēlastības pasludinājumu, bet gan uz dažādu rituālu pareizu veikšanu; svēto 

relikviju aplūkošanu, ceļojumiem uz svētajām vietām, grēku atlaižu tirgošanu, utt. Visām 

šīm darbībām it kā bija jānodrošina Dieva labvēlība, kura faktiski šādā veidā tika 

nopelnīta. Ak, cik ļoti tas līdzinājās Vecās Derības dievkalpojuma izkropļojumiem! 

Iepretī šai cilvēku mānīšanai Mārtiņš Luters un viņa ticības brāļi kā centrālo Bībeles vēsti 

noformulēja „attaisnošanu ticībā”, tikai no Dieva žēlastības, bez jebkādiem mūsu 

darbiem. Tas bija tas pats „Kristus Rakstu centrā” princips, noformulēts atbilstoši 

konkrētajam vēsturiskajam kontekstam.  

Jaunā Derība satur daudz un dažādus formulējumus, kuri runā par Dieva darbu 

Kristū kā par attaisnošanu, par jaunas derības slēgšanu, par samierināšanu, attiecību 

atjaunošanu, šķīstīšanu, par radīšanu no jauna, par svētīšanu, par izpirkšanu. Taču tiem 

visiem ir kas kopīgs – darītājs visos gadījumos ir Dievs pats. Viņš Jēzū Kristū mums 

sniedz visas šīs dāvanas „no tīras tēvišķas, dievišķas laipnības un žēlastības, lai gan 

neesam to pelnījuši un neesam tā cienīgi.”
2
  

 „Kristus Rakstu centrā” pilnīgi noteikti ir pats svarīgākais no šiem trīs principiem. 

Neviens, kurš to neizmanto, nespēs pareizi saprast, ko tieši Dievs Bībelē vēlas mums 

pateikt. Savukārt, ja mēs nemeklējam Bībelē to, ko Dievs mums tajā dara zināmu, proti, 

Savu pestījošo darbu Jēzu Kristū, tad arī Bībeles lasīšana ir kā velosipēda pedāļu cītīga 

mīšana, kad ķēde nokritusi; nekur tālu tā netikt. Savukārt ikviens, kurš zinās kaut vai šo 

vienu principu un, lasot Bībeli, to izmantos, varēs lielos vilcienos pareizi saprast, ko 

Dievs Bībelē vēlās mums pateikt. Pieliekot klāt divus iepriekšminētos, proti, „Konkrēto 

adresātu” un „Viena Autora” principus, Bībeles lasītājs būs kompetents uztvert gan 

Bībeles centrālo vēsti tās vienotībā, gan arī apzināsies, ka katra konkrētā Rakstu vieta 

jāskaidro tās specifiskajā kontekstā.  

Šie trīs principi labi kalpo gan kā vadlīnijas lasot Bībeli, gan arī pārbaudot citu 

piedāvātos skaidrojumus. Ja gadījumā kāds no šiem principiem izpaliek, tad nebūs ilgi 

jāgaida, lai Bībeles skaidrojumā ieviestos aplamības. Otrā gadsimta teologs Irenejs no 
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Lionas, nosodot Bībeles skaidrotājus, kuri neievēroja šos principus, rakstīja šādus vārdus: 

„Šie cilvēki rīkojās kā tādi, kuri ņem meistarīgi no dārgakmeņiem izgatavotu brīnišķīgu 

ķēniņa attēls, sadala to sīkos gabaliņos, pēc tam no šiem pašiem gabaliem izveido suņa, 

vai lapsas attēlu un, norādot uz izmantotajiem dārgakmeņiem, uzstāj, ka tieši šis ir tas 

brīnišķīgais ķēniņa attēls, kuru pirmais mākslinieks sākumā bija radījis.”
3
  

 

Svētā Gara loma Bībeles skaidrošanā  

 Ja jau kompetentam lasītājam nepieciešams vien tik, kā zināt pareizos principus un 

viņš spēs pareizi saprast Rakstus, kāda gan būtu Svētā Gara loma Bībeles interpretācijā? 

Pēdējā vakarā, tieši pirms Jūdas nodevības, zinādams, ka Viņam drīz jāiet, Jēzus 

aprakstīja saviem mācekļiem, ko tieši Svētais, jeb Patiesības Gars darīs (Jņ 14:17). „Viņš 

jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis” (Jņ 14:26). „Viņš dos 

liecību par Mani [proti, Jēzu]” (Jņ 15:26). „Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, 

taisnību un tiesu” (Jņ 16:8). „Viņš jūs vadīs visā patiesībā” (Jņ 16:13). „Viņš Mani 

[Kristu] cels godā” (Jņ 16:14). Jēzus mācekļiem atklāj, ka Patiesības Gars liecinās mums 

par Jēzu pašu, mācīs par Viņu, un cels Viņu godā. Ja pārtulkotu Jēzus vārdus šīs grāmatas 

terminos, tad varētu sacīt, ka tieši Patiesības Gars mūs pārliecinās, ka Bībelē atklātais 

pasaules uzskats, kura centrā ir Dieva darbs Jēzu Kristū ir patiesais, mūsu realitāti 

atspoguļojošais pasaules uzskats, un ka visa Bībeles liecība ir patiesa un uzticama.  

Tas nozīmē, ka pat neskatoties uz to, ka mēs nezinātu visas lietas, kas šajā grāmatā 

aprakstītas, Svētais Gars mums dod pārliecību, ka Bībele ir viena Autora darbs, ka varam 

tai uzticēties, ka Dievs Radītājs un Dieva Dēls Jēzus Kristus ir mūsu Kungs, vienīgais, 

kuram ir absolūta vara un autoritāte pār visu, kas eksistē. Ka Viņš ir tāds Dievs, kuram 

mēs patiešām rūpam tik ļoti, ka Viņš Savu dzīvību ir atdevis mūsu dēļ. Citos vārdos, 

Svētais Gars veido mūs par Bībeles kompetentajiem lasītājiem, pat tad, kad apzinātā 

līmenī vēl neesam lietas kursā, par daudziem no šajā sadaļā aprakstītajiem principiem.  

 Bet jāzina arī tas, kā Svētais Gars nedarbojās. Ir kāds kristiešu vidē visai izplatīts 

mīts, - ja kāds ir saņēmis Svēto Garu, tas pats var Bībelē visu saprast. Proti, ko vien šāds 

cilvēks skaidrotu, tas būtu pareizi. Tas ir nelāgs pārpratums. Svētais Gars nedarbojās kā 

informācijas lejup lādēšana datorā; it kā Svētā Gara klātbūtne automātiski nozīmētu 
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izpratni par to, kā darbojās senās valodas, zināšanas par Bībeles grāmatu vēsturisko 

kontekstu, Bībeles notikumu ģeogrāfiju, seno kultūru paradumiem, tradīcijām, un citu 

Vecās un Jaunās Derības laika notikumu detaļu zināšanu.  

Nē, nē, un vēlreiz nē! Šīs zināšanas pēkšņi neparādās mūsu galvās kā Dieva 

dāvana, tādēļ nedrīkst izmanot Svēto Garu kā tādu trumpja kārti, uzstājot, ka ja reiz man 

ir Svētais Gars, tad mans skaidrojums ir pareizs. Būtu jau jauki, ja tas tā būtu, bet diemžēl 

tas tā nav. Pieņemt Bībeles pasaules uzskatu par savējo, ticēt Kristum kā Rakstu centram, 

tās ir nepieciešamās lietas, lai kļūtu par kompetento lasītāju, bet tās vēl negarantē, ka 

katrs mūsu skaidrojums būs pilnīgs un perfekts. Lai saprastu Bībeli jābūt kristietim, bet 

būšana par kristieti vēl negarantē, kas būsim labi skaidrotāji. Līdz tam ir tāls ceļš ejams.  

 Te mēs praktiski ieraugām ticīgo kopienas nozīmi kompetentā lasītāja 

audzināšanā. Baznīca, Svētā Gara aicināta, pulcināta un ticībā uzturēta, ir gadu 

tūkstošiem lasījusi Dieva vēstījumu, glabājusi tā pareizu skaidrojumu un, Gara mudināta, 

centusies Bībeli izprast arvien dziļāk un pilnīgāk. Tikai kļūstot par daļu no šīs kopienas, 

mēs varam pieaugt savās Bībeles skaidrošanas prasmēs, mācoties no simtu un tūkstošu 

gadu laikā akumulētas gudrības. 

Šajā kopienā mēs varam apgūt iemaņas, kas nepieciešamas, lai skaidrotu Dieva 

vārdu visā tā krāšņumā, bagātībā un pilnībā. Starp citu, arī šobrīd, lasot šo grāmatu, mēs 

ņemam līdzdalību mācīšanās procesā; un arī tas ir viens no veidiem kā ticīgo kopienas 

rūpīgi krātās atziņas tiek nodotas topošajiem kompetentajiem lasītājiem. Arī tu kļūsti par 

vienu no viņiem!  
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