
XIII nodaļa: Kas jāņem vērā skaidrojot Rakstus [a] 

 

Šajā nodaļā:  

Kas tas ir – „nozīme” - Kas nosaka vārdu nozīmi - Uz ko katrs vārds attiecās - Kas tekstā palicis 

nepateikts - Ar kādu attieksmi un emocijām autors raksta - Ko valoda dara - Ko nozīmē rīcība un 

notikumi - Ko gan autors gribējis uzsvērt - Piebilde 

 

Kas tas ir – „nozīme”  

Kad kompetentais lasītājs atver Bībeli un ir gatavs ķerties pie skaidrošanas, 

jautājums, kuru viņš parasti uzdod ir: „Ko tas nozīmē?” Pirms steigties atbildēt, ko tad šis 

vai tas nozīmē, vispirms noskaidrosim, ko nozīmē vārds „nozīme”, jeb kādu nozīmi, vai 

nozīmes mēs Rakstos meklējam, jo kā izrādās, nozīme ir nevis viena, bet vairākas.  

Ar pāris piemēriem ilustrēsim, par ko ir runa. Izlasām šādu teikumu: „Sekodams 

drauga piemēram, puisis bija kļuvis par īstu nazīrieti.” Ko jautājam? Protams: „Ko tas 

nozīmē?” Šajā gadījumā mēs jautājam, kāda ir vārda „nazīrietis” nozīme. Nākamais 

piemērs. Divi kolēģi satiekas un viens no viņiem pusčukstus padalās: „Baumo, ka tev būs 

nepatikšanas, jo šefs tevi vakar vakarā redzējis centrā.” Otrs piesardzīgā neizpratnē: „Ko 

tas nozīmē?” Šeit jautājot pēc nozīmes, prasīts tiek vēl kas cits. Ko tas nozīmē, jeb, uz ko 

attiecās kolēģa sacītais, uz kuru notikumu, vai situāciju. Ko tādu šefs vakar vakarā 

redzējis, kas varētu būt par pamatu nepatikšanām?  

Vēl viens piemērs. Iedomāsimies, ka trīs vīri un suns ierodas upmalā uz savu 

slepeno un nevienam nezināmo makšķerēšanas vietu, bet, kas tad tas! - ierauga tur 

priekšā vairākas mašīnas, ugunskuru, teltis un visai skaļu, manāmi iesilušu kompāniju. 

Viens no trīs vīriem izmet: „Sasodīts, ko tad tas nozīmē?” Otrs atbild: „To, ka nebūs 

nekāda cope.” Šajā gadījumā jautājums par nozīmi prasa pavisam ko citu. Nav runa par 

vārda, bet gan par situācijas, jeb notikuma nozīmi; ko tas, ka šeit ir visi šie ļautiņi, 

nozīmē attiecībā uz viņu plāniem? Jā, tas nozīmē tikai to, ka idille ir izjaukta, zivis 

paslēpušās un cope jāatceļ. 



Pēdējais piemērs. Sieva gatavojās uz balli un, kā tas mēdz gadīties, izmisīgi cenšas 

izvēlēties vienīgo piemēroto tērpu: „Ko tu, mīļais, teiksi par šo kleitu?” Mīļais negribīgi 

novelk: „Nu... gurnus var labi redzēt.” Sieva neizpratnē: „Ko tas nozīmē?” Šajā dialogā 

nav runa nedz par vārdu nozīmi, nedz precizējums par ko iet runa, nedz arī par kāda 

notikuma iespējamo ietekmi, bet gan neizpratne, ar kādu attieksmi vīrs to sacījis. Vai tas 

nozīmētu, ka kleita par šauru? Vai varbūt gurni par platu! Vai varbūt to, ka kleita eleganti 

un valdzinoši izceļ viņas sievišķās formas? Vai tas ir apvainojums, vai varbūt 

kompliments? Tiec nu gudrs!  

Kā redzams arī vārdam „nozīme” var būt dažādas nozīmes. Ikdienā mēs 

automātiski, pat nedomājot reaģējam uz šādu komunikācijas nianšu daudzveidību. 

Diemžēl saskaroties ar tekstu, kuru izcelsme meklējama tūkstošiem gadu senā pagātnē, 

tas pēkšņi nav tik vienkārši. Katrā ziņā liels solis ir sperts, ja saprotam, ka arī runājot par 

Bībeles nozīmi, varam runāt par dažādām nozīmēm; vārdu nozīmi, notikumu nozīmi, 

lietu, par kurām autors runā, identifikāciju, vai autora nodomu, kaut ko sakot. Šī atziņa 

palīdzēs mums vismaz divos veidos. Pirmkārt, mēs labāk sapratīsim, ko paši darām, kad 

meklējam atbildes uz jautājumu „ko tas nozīmē”; kuru tieši nozīmi mēs meklējam? 

Otrkārt, tas var palīdzēt izvairīties no nevajadzīgiem pārpratumiem un strīdiem, kuri 

rodas, kad sarunu biedri runā par un aizstāv katrs sava veida nozīmi; viens par vārdiem, 

otrs par notikumiem, trešais par autora nodomu, radot tieši šādu tekstu, utt.  

Ja lasām Bībeli savā valodā, tad jāapzinās, ka teksts mūsu priekšā, jau ir kādas 

personas, vai personu grupas interpretācija. Kā tā? Par laimi, vai nelaimi, bet nav divu 

valodu, kurās vārdu nozīme būtu pilnīgi identiska, un kuru gramatika darbotos pilnīgi 

vienādi. Katrs Bībeles tulkojums ir daudzu, jo daudzu lēmumu summa, kuri pēc rūpīgām 

diskusijām pieņemti tulkošanas procesā, un kuri neizbēgami piešķir tekstam vienu vai 

otru niansi. To, kuru par labāko atzina tulkotāji. Tādēļ, ja rodas būtiski jautājumi, vai 

šaubas par vienas vai otras Rakstu vietas nozīmi, pēc iespējas jācenšas iepazīt oriģinālu, 

vai vismaz dzirdēt skaidrojumu no kāda, kam tas ir pieejams. 

Vēl tikai pāris vārdus par to, ko nesagaidīt no šīs nodaļas. Tā neiedos burvju 

nūjiņu, kas pēc viena mājiena atdarīs katra neskaidrā Bībeles panta, vai grāmatas nozīmi. 



Nē, nē, tas diemžēl nenotiks. Bet ko tad tā dos? Tā palīdzēs ieraudzīt, cik bagātīga ir 

Dieva komunikācija ar mums caur Viņa rakstīto vārdu, Bībeli. Tā atklās, ka Bībele ir kas 

daudz vairāk nekā burti uz papīra, kuri runā par sirmā senatnē notikušiem, šodien 

nevienam neaktuāliem notikumiem. Tā dos noderīgas norādēs, ko mums meklēt Bībelē, 

kādus jautājumus uzdot, lai Dieva vārds mums atplauktu visā tā košumā. Tā dos 

instrumentus, lai mēs, kā kompetentie lasītāji, varētu uzsākt ceļojumu Dieva gudrības 

meklējumos.  

 

Kas nosaka vārdu nozīmi  

Vārdiem komunikācijas laikā varam piešķirt dažādās nozīmes. Ja mums prasītu 

paskaidrot, ko viens vai otrs vārds nozīmē, mēs droši vien izvēlētos, mūsuprāt, tā 

visbiežāk izmantoto nozīmi. Tomēr, kad cenšamies saprast, ko vārds nozīmē teikumā, 

mēs nevis meklējam pēc tā pamatnozīmes, bet gan lūkojamies, ar kādu nozīmi šis vārds 

lietots konkrētajā kontekstā. Piemēram, vārds „laupīt”. Ko tas nozīmē?  

Jā, mēs zinām, ko tas nozīmē. Apmēram šo – ar varu nelikumīgi atņemt kaut ko, 

kas pieder citam. Bet, ja mums kāds sacīs, ka tikko bijis pārtikas veikalā un nu jūtas 

galīgi „aplaupīts”, mēs sapratīsim, ka runa ir par produktu pārmērīgi augstajām cenām, 

nevis par vardarbības aktu. Savukārt, ka lasīsim, ka „šis notikums man laupīja visu 

dzīvesprieku”, tad skaidrs, ka runa iet par emocionālā stāvokļa maiņu ārēju ietekmju 

rezultātā, nevis par ļaundari, kurš nolaupījis prieku. Lai gan, nav izslēgts, ka arī ļaundaris 

var būt iesaistīts. Kas jāpatur prātā, - konteksts nosaka vārda nozīmi, un nevis mēs tam 

par visām varītēm cenšamies uzstīvēt vārdnīcā minēto, vai visbiežāk sastopamo 

skaidrojumu. 

Piemēram, slavenie Mateja evaņģēlija vārdi „netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti” (Mt 

7:1). Tie bieži tiek piesaukti, lai apklusinātu kādu, kurš iestājās pret grēku, vai tas būtu 

aborts, maldu mācību sludināšanas, vai kas cits. Vārdi tiek citēti pieņemot, ka to nozīme 

ir apmēram šāda: „Ja tu kādam kaut ko pārmet, vai nosodi viņa rīcību, tad Dievs nosodīs 

tavus paša grēkus. Tāpēc labāk turi muti ciet!” Vārds „tiesāt” tiek saprasts ar nozīmi 

„nosodīt, vai pārmest”. Ja vārds „tiesāt” tiktu aplūkots pats par sevi, bez jebkāda 



konteksta, tas šī nozīme būtu absolūti pieņemama. Taču šajā kontekstā, kur nākamie panti 

(Mt 7:3-5) uzreiz paskaidro, par ko iet runa, turklāt zinot, ka Dieva nostāja pret grēku 

Bībelē daudzviet ir skaidri formulēta, šāda nozīme ir neiederīga. Vai Dievs aizliegtu 

nosodīt grēku? Tā vietā konteksts liek tulkot vārdu „tiesāt” kā „liekulīgi nosodīt”, vai arī 

kā „pārmest citam to, ko arī pats dari”.
1
 Šāda nozīme piešķir sacītajam citu nozīmi. Tā 

apsauc liekulību, nevis ierobežo grēka nosodīšanu.  

 

Uz ko katrs vārds attiecās  

 Bieži vien nevis vārds nav skaidrs, bet nav skaidrs uz ko reālajā pasaulē šis vārds 

attiecināts. Iedomājieties situāciju, kurā kāds sacītu: „Vakar, kad pastaigājāmies, es satiku 

Ivo, un arī Andri un Tedi, un viņš man beidzot pavēstīja, ka gatavoja laulāties.” Teikums 

vienkāršs un saprotams. Bet uz kuru no personām norāda vietniekvārds „viņš”? Uz Ivo, 

jo viņš minēts pirmais? Uz Andri, jo viņš atdalīts ar „un arī”? Vai arī uz Tedi, kurš 

teikumā atrodas vistuvāk šim vietniekvārdam? Bet varbūt uz personu, ar kuru kopā 

runātājs pastaigājās? Lai saprastu šo situāciju nepieciešams identificēt, uz kuru no reālas 

pasaules personām šis vietniekvārds attiecās. 

Tieši tāpat tas ir ar Bībeles interpretāciju. Vecajā Derībā pravieša Jesajas grāmatā 

ir četras tā dēvētās „Kalpa dziesmas” (Jes 42:1-4, 49:1-6, 50:4-9, 52:13-53:12). Lai 

saprastu pravieša Jesajas vēsti, nepieciešams identificēt, uz ko šis dziesmas attiecās. Ir 

mēģināts skaidrot, ka Kalps ir Israēla tauta. Tas der labi, ja domā par pirmo dziesmu, jo 

iepriekš tekstā Israēls ir nosaukts par Jahves kalpu (Jes 41:8). Taču tas neder pārējām, jo 

42.-48. nodaļā Israēls parāda sevi kā galīgi nederīgu, elkdievības pilnu kalpu, kurš nespēj 

veikt Jahves uzticēto misiju. Citi identificējuši Kalpu ar konkrētām personām, kā Mozu, 

Jeremiju, Jesaju, Ūsiju, Kīru, Ījabu, utt. Taču arī šie skaidrojumi nav bijuši palīdzoši.  

Kā jau minējām, teksts pats liecina, ka pirmajā dziesmā Kalps ir identificējams ar 

Israēlu, savukārt otrajā, trešajā un ceturtajā, Kalps ir pretstats Israēlam. Jahve viņu padara 

„par gaismu citām tautām, ka tu [Kalps] būtu Manas pestīšanas nesējs līdz pasaules 
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galam.” (Jes 49:6) „Viņš uzmodina mani ik rītu, Viņš ierosina manas ausis, lai es 

uzmanīgi klausītos kā māceklis. Tas Kungs atvēra man ausis, un es neatteicos un 

neatkāpos. Savu muguru es pagriezu tiem, kas mani sita, un savu vaigu tiem, kas raustīja 

un plēsa manu bārdu. Savu vaigu es neapslēpu paļām un spļāvieniem.” (Jes 50:4-6) Un 

visbeidzot: „Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu 

sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs 

visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva 

visus mūsu grēkus viņam.” (Jes 53:5-6)  

Kalpa apraksts, attieksme un veikums, viss liecina, ka pravietis runā par kaut ko 

neaptverami lielu, par Dieva Kalpu, kas paņem prom visus mūsu grēkus. Ja liekam lietā 

iepriekš aplūkotos trīs principus, tie palīdz nonākt pie šādas Kalpa identifikācijas. Proti, 

pirmajā dziesmā, runājot par kalpu, domāts Israēls, savukārt, otrajā, trešajā un ceturtajā, 

ar Kalpu domāts Kristus.
2
 Brīdī, kad skaidrs, kuru personu noteiktais vārds apzīmē, kļūst 

skaidrāka arī autora vēstījuma nozīme.  

 

Kas tekstā palicis nepateikts  

Kad komunicējam savā starpā, bieži vien tā vietā, lai izteiktos paplašināti un 

detalizēti, gluži labi varam iztikt ar daudz kompaktāku valodas lietojumu. Iztēlosimies. 

Ziema, ārā virpuļo putenis, skurstenī gaudo vējš, dēlēns atgriežas mājās no skolas, ienāk 

priekšnamā, kad piepeši māte iesaucās: „Durvis!” Zinot, kāds ārā laiks, dēlēns no šī viena 

vārda nopratīs, ko māte vēlas sacīt. Proti: „Aizver taču durvis, lai aukstums nenāk iekšā!” 

Tas tiek pateikts ar vienu vārdu un attiecīgo intonāciju, turklāt, tas tiek saprasts tieši tā kā 

domāts.  

Arī Bībeles autori daudzviet izmanto šādu kompaktu valodu. Viņi runā par lietām, 

kuras nodomātajam lasītājam ir saprotamas, savukārt tiem, kas nesaprot kontekstu, tās 

paliek apslēptas. Ņemsim kaut vai apustuļa Pāvila bāršanos vēstulē Galatiešiem. „Es 

brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties 
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citam evaņģēlijam. Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt 

Kristus evaņģēliju.” (Gal 1:6-7) Kas ir šis „cits evaņģēlijs”? Pāvils to zina, Galatieši to 

zina, un tieši tādēļ, ka gan rakstītājs, gan lasītājs to zina, plašāks skaidrojums, mums par 

klupšanu, tekstā netiek piedāvāts. Lai saprastu, kas ir šis „cits evaņģēlijs”, varam mēģināt 

to izlobīt gan no Pāvila rakstītā šajā un citās vēstulēs, varbūt arī no kādiem ārpus-Bībeles 

avotiem.  

Vēl viens piemērs. 1.Mozus grāmatas 19. nodaļā aprakstīts notikums, kurā divi 

vīri, patiesībā eņģeļi, ierados Sodomā, lai izpētītu vai tur palikuši kaut vai 10 dievbijīgie. 

Kad vienīgais dievbijīgais vīrs Lats bija uzņēmis eņģeļus nakšņošanai savā namā, pilsētas 

vīri ielenca Lata mitekli un pieprasīja, lai viņš izdod abus ceļiniekus. Tā vietā dievbijīgais 

Lats perversā iekārē kaistošajiem pilsētniekiem piedāvā savas meitas. Ārprāts! Un šādu 

tipu sauc par dievbijīgu vīru! Satrakotiem izvirtuļiem piedāvāt savas meitas jaunavas. 

Kas gan tas par cilvēku!  

Šis notikums šķiet nesaprotams un neiedomājams, lai kā arī mēs censtos to 

skaidrot. Tāpēc ir nepieciešams „aizpildīt” milzīgas „spraugas”. Kāda īsti bija tā laika 

kultūra? Ko nozīmēja dāvāt naktsmājas? Kādēļ Lats tik ļoti pretojās eņģeļu nodomam 

nakšņot uz ielas? Vai viņš jau bija pieredzējis, kas šādos gadījumos notiek? Vai viņš 

vēlējās paglābt šos vīrus no traģiska likteņa? Kāda nozīme bija tam, ka, iziedams pie 

satrakotā pūļa, Lats aizbultēja aiz sevis durvis? Cik liels bija šis pūlis? 20 vīru, 50, varbūt 

10? Vai viņš bija gatavs upurēt sevi, lai pasargātu tos, kas namā? (Kā stāstā tālāk 

redzams, tieši pret viņu pilsētnieki izstiepa rokas.) Kā saprast piedāvājumu nodod viņiem 

savas meitas jaunavas? Vai viņš būtu gatavs to darīt? Vai varbūt tā bija daļa no sarunu 

vešanas taktikas, zinot, ka viņa meitas tajā brīdī nevienu neinteresēja? Varbūt tā bija 

veikla retorika pret sodomītiem, mēģinot saskaldīt pūļa vienprātību, zinot, ka viņu vidū 

bija arī kādi no Lata nākamo znotu draugiem un paziņām, kuri, domājams, iestātos pret 

iecerēto līgavu nodošanu pūļa rokās.  

Palīdzošs šī notikuma izpratnei var būt pavisam nesens atgadījums. 2005. gadā 

ASV speciālo spēku „NavySeals” vienība sadursmē ar Afganistānas Talibu karavīriem 

tika gandrīz pilnībā iznīcināta, izglābās tikai viens vīrs, Markuss Latrels (Marcus 



Luttrell). Smagi ievainots un ienaidnieka vajāts, Markuss pārmaiņus gāja un līda vairāk 

nekā 10 kilometrus, līdz nonāca Paštunas cilts ciematā, kurā viņš lūdza pēc patvēruma.  

Viesmīlības likums pieprasīja, lai Markuss tiktu uzņemts; viņam tika dots 

patvērums un aprūpētas brūces. Taču tas nav viss. Talibu kaujinieki, kas bija sūtīti, lai 

Markusu nogalinātu, ieradās ciematā un pieprasīja viņa izdošanu par katru cenu. Lai arī 

ciematnieku vidū uzskatīts par ienaidnieku kareivi, vadoties no viesmīlības likuma, pat 

riskējot ar ciematnieku drošību, Markuss netika izdots. Saskaņā ar ciematnieku 

tradīcijām, viesmīlības likums prasa sargāt viesi, lai ko tas maksātu. Nedaudz vēlāk viens 

no ciemata vecajiem ceļoja vairāk nekā 30 km līdz ASV militārajai bāzei, lai darītu 

zināmu Markusa atrašanās vietu un stāvokli. Markuss tika izglābts. 
3
  

Neiegūstot visas atbildes un tādējādi „neaiztaisot spraugas”, mēs joprojām varam 

ieraudzīt un izprast daudzus arī iepriekš aprakstītā notikuma aspektus, tomēr, jo labāk 

izdodas „aiztaisīt spraugas”, jo reālāku, bagātīgāku, un tuvāku autora iecerētajam, varam 

ieraudzīt Bībeles vēstījumu.  

 

 

[Turpinājums sekos...] 
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