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[Turpinājums]  

 

Ar kādu attieksmi un emocijām autors raksta  

Tas mums zināms no pieredzes, ka komunikācijā paši vārdi sastāda tikai daļu no 

vēstījuma. Konteksts, kurā tiek sacīts, balss intonācija, sejas izteiksme, roku kustības, 

izmaiņas, kuras autors ar saviem vārdiem vēlas panākt, utt., tas viss veido komunikāciju. 

Ja pārprotam signālus, kas pavada vārdus, tad pārprotam arī vēstījumu, kāds mums tiek 

sūtīts. Tieši tādēļ rakstītu vēsti ir vieglāk pārprast. Mēs gan zinām, ka arī rakstiski 

komunicējot cenšamies darīt zināmas mūsu emocijas un attieksmes. Tieši šī iemesla dēļ 

komunikācijai elektroniskā formā ir ieviestas daudz un dažādas „sejiņas”. Pēc vajadzības 

varam pievienot rakstītajam smaidu :-), vai piemiegt ar aci ;-), vai demonstrēt skumjas :-(. 

Ja to nedarām ar grafisku zīmju palīdzību, tad tomēr, vārdu izvēle un izteiksmes forma ir 

mūsu palīgi, lai arī rakstveida komunikācija būtu dzīva, nevis tikai krāsas pēdas uz 

papīra. Sajūtiet atšķirību vēstules uzrunā: „Mīļo, Rūdolf, man ļoti žēl, ka pēdējā laikā 

mums tik reti sanāk satikties!”, vai arī „Rūdolf, šķiet, ka Tev priekš manis vispār nav 

laika!” Taču ne jau vienmēr rakstītāja attieksme ir pausta tik pamanāmi.  

Arī lasot Bībeles tekstu jāpatur prātā, ka tā autori necenšas mums nodot tikai 

zīmes uz papīra, bet gan komunicēt savas emocijas, attieksmi, un kaut ko panākt ar savu 

vēstījumu. Ja neņem vērā, cik komplekss ir komunikāciju process, viegli var „iestūrēt 

grāvī”, skaidrojot Rakstu vietas pretēji autora iecerei. Bībeles autori izmanto gan ironiju, 

gan satīru, gan parodiju, sarkasmu un citas tehnikas, lai dzīvi komunicētu savu vēstījumu.  



Piemēram, pravieša Mihas grāmatā rakstīts: „Kā lai es tuvojos Tam Kungam? Vai 

lai es nometos zemē augstā Dieva priekšā? Vai lai es tuvojos Viņam ar dedzināmiem 

upuriem, veltījot Viņam gadu vecus telēnus? Vai var iegūt Tā Kunga labpatiku ar 

daudziem tūkstošiem aunu, ar desmit tūkstošām eļļas straumju?” (Miha 6:6-7) Ar kādu 

attieksmi šie vārdi tiek sacīti? Vai tie domāti kā: „Ak Kungs, es neesmu cienīgs nākt 

Tavā priekšā, palīdzi man! Ak, kā lai es nolīdzinu savu vainu, saki tikai vārdu, esmu 

gatavs dot sevi visu!” Vai varbūt tomēr šādi: „Nu ko vēl tam Kungam vajag, lai Viņš 

paklausīt un dotu, kas man vajadzīgs? Nu ko, upurus? Cik tad, - desmitus, simtus, 

tūkstošus? Ko vēl Viņš grib no manis!” Ir starpība. 

Pirmajā Mozus grāmatā 38. nodaļā attēlots kā Jēkaba dēls Jūda ignorēja savu 

vedeklu, atraitni Tamāru, neturot tai doto solījumu un pretēji parašām nedodot tai savu 

jaunāko dēlu Šelu par vīru. Tamarā izlēma rīkoties ar viltu. Viņā pārģērbās par vieglas 

uzvedības sievieti un nosēdās ceļmalā netālu no pilsētas vārtiem. Kā jau viltīgā sieviete 

bija paredzējusi, Jūda gāja garām un, kāds brīnums, vēlējās izmatot viņas 

„pakalpojumus”.  

Mozus grāmatas autors, izmantodams vārdu spēli, meistarīgi ievij tekstā ironiju. 

Vieta, kur sēdēja Tamāra, bija netālu no pilsētas vārtiem. Pilsētas nosaukums Enajima 

senebreju valodā nozīmē „acis”. Vārti apzīmēti ar vienu no iespējamajiem lietvārdiem, 

kurš darbības vārda formā nozīmē „atvērt”. Tādējādi uzmanīgs lasītājs pamanīs autora 

ironiju, - Tamāra sēž pie pilsētas („Acis”) vārtiem („atveres”), bet viņas vīratēva Jūdas 

acis ir kā aizvērtas. Šādi autors ironizējot parāda, cik aklu Jūdu bija padarījusi viņa 

iekāre; viņš neredz un neatpazīst Tamāru.
1
  

Lai darītu lasītājiem zināmas savas emocijas Bībeles autori bieži izmanto 

metaforas, dzeju, tēlainu valodu, vārdu spēles, atkārtojumus, utt. Otrajā Samuēla grāmatā 

attēlota ķēniņa Dāvida pārdzīvojumi, kad viņš uzzināja par sava dēla Absaloma nāvi: 

„Tad ķēniņš ļoti noskuma, un viņš uzkāpa vārtu augšējā telpā un raudāja, un sauca: 

„Mans dēls Absalom! Manu dēliņ! Mans dēls Absalom! Kaut jel kāds būtu man ļāvis mirt 

tavā vietā! Ak, Absalom, manu dēliņ! Mans dēls!”  

                                                           
1
 Skatīt arī Alter, Robert, The Art of Biblical Narrative, Basic Books, 2000, 3-22. lpp.  



Atkal un atkal viņš, sirdij sažņaudzoties, sauc sava mīļotā dēliņa vārdu, dēliņa, 

kura smaidu viņš nekad vairs neredzēs, kura vaigu nekad vairs nenoglāstīs. Manu dēliņ! 

Tā autors ar vārdiem vien glezno sirdi plosošās bēdas, kas bija pārņēmušas savā varā 

ķēniņu Dāvidu. Pravietis Jesaja raksta: „Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens, un, kam nav 

naudas, nāciet, pērciet un ēdiet! Nāciet, pērciet maizi bez maksas, par velti, arī vīnu un 

pienu!” (Jes 55:1) Jesaja raksta par Dieva vārdu, viņš to salīdzina ar bagātīgu mielastu, ar 

ēšanu un dzeršanu pārpilnībā un bez maksas, kā dāvanu. Šādi viņš mēģina uzburt to 

priekpilno aizrautību, kādu viņš pats piedzīvo Dieva vārda klātbūtnē.  

Ne viens vien jautājis, kāpēc gan vispār Rakstos izmantoti šādi literārie paņēmieni, 

kas padara lasītāja dzīvi arvien grūtāku un Bībeles skaidrošanu par arvien smalkāku 

nodarbi. Kāpēc Dievs vienkārši nepateica konkrēti, kam mums jātic un kā mums jādzīvo? 

Atbilde ir vienkārša. Bībele ir dzīva komunikācija. Kā mēs komunicējot nododam ne tikai 

kailu informāciju, bet arī emocijas un attieksmes, tā arī Bībeles autori ir darījuši labāko ar 

viņiem pieejamajām literārajām tehnikām, lai uzrunātu ne tikai mūsu prātu, bet arī mūsu 

emocijas, mūsu sirdis. Dievs uzrunā mūs kā cilvēkus visā mūsu cilvēcības pilnībā, un 

Viņš sagaida, lai arī mēs atbildētu tieši tāpat. Kā nekā augstākais bauslis skan: „Tev būs 

Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta.” (Mt 

22:37, 5.Moz 6:5)  

 

Ko valoda dara  

 Jau iepriekš aplūkojām, ka valoda nav tikai informācijas nodošana, ar valodas 

palīdzību mēs paveicam lietas. Kad izsakām pavēli, vēlamies, lai šo vārdu adresāts, kaut 

ko darītu. Kad dodam solījumus, tad vienlaikus nosakām sev noteiktu rīcības plānu. Kad 

mācītājs pasludina, ka līgavainis un līgava ir vīrs un sieva, tad viņi patiešām tajā brīdī 

likumīgi kļūst par vīru un sievu. Pēc mācītāja vārdiem „es tev piedodu visus tavus grēkus 

Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā”, mūsu grēki Dieva priekšā top dzēsti. Patiesi!  

 Arī šādā ziņā Bībelē rakstītais ne ar ko neatšķiras no mūsu ikdienas 

komunikācijas. Pirmajā vēstulē Korintas draudzei apustulis Pāvils raksta: „Vai tad 

Kristus ir dalīts? Vai tad Pāvils ir par jums krustā sists? Jeb vai jūs esat kristīti uz Pāvila 



vārdu?” (1.Kor 1:13) Gramatiski tie ir jautājumi. Bet ko ar šiem jautājumiem dara Pāvils? 

Vai viņš cenšas ievākt informāciju, uzzināt ko jaunu? Vai arī skaidri zinot atbildes uz 

šiem jautājumiem, Pāvils šādā veidā cenšas apsaukt un nokaunināt Korintas draudzi, lai 

viņi apdomātos un pārtrauktu bezjēdzīgos strīdus? Mateja evaņģēlija 21. nodaļā Jēzus 

stāsta līdzību par ļaunajiem vīna dārza nomniekiem. (Mt 21:33-46) To darot Jēzus netiešā 

veidā apsūdz augstos priesterus. Kā lasām „kad augstie priesteri un farizeji dzirdēja Viņa 

līdzības, tie saprata, ka Tas runāja par viņiem.” Turklāt ne jau slavēdams, bet gan viņus 

apsūdzēdams no nosodīdams.  

Dažkārt nav viegli saprast, ar kādu tieši nolūku viena, vai otra lieta sacīta. Jona 

tika sūtīts pasludināt Asīrijas galvaspilsētai Ninivei, ka „vēl tikai četrdesmit dienas, tad 

Ninive tiks galīgi nopostīta.” (Jona 3:4). Kā to saprast? Pats Jona, būdams izraēlietis un 

zinādams, ka Asīrija ir Israēla ienaidnieks, cerēja, ka šis vēstījums ir jāuztver kā 

pravietojums. Beidzot viņi saņems pēc nopelniem! Taču kad Ninives iedzīvotāji, pretēji 

Jonas gaidītajam, patiešām nožēloja, ko darījuši, un novērsās no saviem ļaunajiem 

darbiem, Dievs Jahve pilsētu saudzēja. Lielas bija Jonas sirdssāpes un dusmas, kad 

pasludinātais nepiepildījās. „Ak, Kungs, vai tas nav tieši tas, ko es teicu, kad es biju vēl 

savā zemē? [...] Jo es zināju, ka Tu esi žēlīgs un mīlestības pilns Dievs, lēnprātīgs un 

bagāts žēlastībā, kam paredzamā ļaunuma pašam žēl.” (Jona 4:2) Šajā gadījumā izrādījās, 

ka tas bija nevis pravietojums, bet brīdinājums, izteikts ar mērķi, lai panāktu noteiktas 

izmainās. Jonas misija bija veiksmīga, lai arī rezultāts viņu neapmierināja.  

Dievs un cilvēki Bībelē runā, lai paveiktu kaut ko; viņi dod solījumus, brīdina, 

pārliecina, pravieto. Visos šajos gadījumos runa tiek lietota, lai kaut ko panāktu. Tāpat 

Bībele runā uz mums. Turklāt vieni un tie paši vārdi dažādiem cilvēkiem var izsaukt 

dažādu atbildes reakciju. Jaunā Derība runā par Jēzus otro atnākšanu laiku beigās visā 

Viņš dievišķajā varenībā un godībā, lai visus sapulcinātu sava tiesneša troņa priekšā un 

„liktu avis pa Savu labo, bet āžus pa kreiso roku” (Mt 25:33). Vieniem šī vēsts ir kā 

saldākā melodija, citiem tieši pretēji, pārlieku biedējoša perspektīva, vēl kādus tā atstāj 

vienaldzīgus.  



Kad cenšamies skaidrot kādu Rakstu vietu, svarīgi izprast, ko tieši Bībeles autori 

šajā vietā dara, vai viņi iedrošina, brīdina, pamāca. Luterāņi izmanto divus terminus, lai 

apzīmētu Dieva vārdu iedarbību, proti, bauslība un Evaņģēlijs. Ja Dieva vārds darbojās 

kā bauslība, tas atkarībā no situācijas un klausītāja apvalda, apsūdz, vai pamāca. Ja vārds 

darbojās kā Evaņģēlijs, tas mierina, dara dzīvus un stiprina tos, kuri ir grēka un bauslības 

apsūdzību satriekti. Līdz ar to, cenšoties izprast kādu Rakstu vietu, nepieciešams ne vien 

saprast, ko tā nozīmē, bet arī noteikt, vai autori rakstīto iecerējuši lietot kā bauslību, vai 

kā Evaņģēliju.  

  

Ko nozīmē rīcība un notikumi  

Ir teiciens, ka darbi runā skaļāk nekā vārdi. Taisnība. Iedomājieties, ka sastopat 

savu labu draugu, bet tā vietā, lai atbildētu uz jūsu sveicienu, viņš izliekas jūs nemanām 

un drūmu sejas izteiksmi, pat nepamājis ar galvu, paiet garām. Ko tas nozīmē? Vai viņš ir 

par kaut ko dusmīgs? Vai varbūt notikusi kāda nelaime? Varbūt viņš tiešām mani 

nepamanīja? Vai varbūt viņš vēlās mani izjokot? Kā lai mēs skaidrojam šādu rīcību? 

Parasti to darām salīdzinot notikušo ar mūsu iepriekšējo pieredzi. Vai kaut kas tāds, jau ir 

noticis? Kāds bija iemesls? Kāda persona ir mūsu draugs, vai viņš jau kādreiz tā rīkojies, 

varbūt kas līdzīgs pieredzēts kādā citā situācijā, dzirdēts no paziņām, utt. Katrā ziņā šis 

notikums netiek skaidrots vakuumā.  

Izteikumu, darbi runā skaļāk nekā vārdi, noteikti var attiecināt arī uz Bībeles 

vēstījumu. Svarīgākās Vecās un Jaunās Derības grāmatas, tas ir, piecas Mozus grāmatas 

un četri evaņģēliji, lielākoties satur tieši stāstījumu. Lūkojoties pēc Rakstu nozīmes, 

jāvērš uzmanība ne tikai uz to, ko pasaka vārdi, bet arī uz to, ko liecina darbi. 

Izaicinājums lasītājam slēpjas apstāklī, ka mums ir gan pieejamas vārdu skaidrojošās 

vārdnīcas, bet nav pieejamas darbu skaidrojošās vārdnīcas. Būtu labi, ja mēs varētu tādu 

atvērt un paskatīties, ko gan nozīmē, ka Jēzus rītausmā nāca pa jūras virsu pie mācekļiem 

(Jņ 6:19)? Vai kāda ir nozīme tam, ka Jēzus uzmodināja no mirušajiem Naines jaunekli 

(Lk 7:11-16)? Vai arī, ko nozīmē ūdens pārvēršana par vīnu kāzās Kānā (Jņ 2:9)?  



Ar nožēlu jāsecina, ka „darbu vārdnīcas” mums nav. Tādēļ skaidrojumu nākas 

meklēt, lūkojoties pēc atbildes citviet. Ko tad nozīmētu fakts, ka Jēzus staigāja pa jūras 

virsu? Varam to saistīt ar notikumiem Vecajā Derībā, kad Dievs Jahve parādā sevi kā 

absolūtu notiecēju pār radību, tajā skaitā pār ūdeņiem (2.Mozus 14. nodaļa), vai arī ar 

citām Rakstu vietām, kā 77. psalmu: „Tevi redzēja ūdeņi, Dievs, ūdeņi Tevi redzēja un 

drebēja, jā, pat dziļumi iztrūcinājās un sakūlās bangainās grīstēs. Mākoņi izlējās ūdens 

strāvās, debesu padebešos atskanēja pērkona dārdi, un Tavas bultas šaudījās pa gaisu. 

Tavi pērkoni dārdēja debesu izplatījumā kā vareni rati, zibeņi apspulgoja zemi, zeme 

trīcēja un drebēja. Cauri jūrai virzījās Tavs ceļš un cauri ūdens dziļumiem Tava taka, bet 

nemaz nebija manāmas Tavas pēdas.” (Ps 77:17-20, arī Īj 9:8) Ja skaidrojam Jēzus darbus 

šo Rakstu vietu gaismā, tad tās signalizē, ka Jēzus ir dievišķs, vai arī, - ka Viņš pats ir 

Dievs Jahve. Mācekļi, Jēzu redzot, to saprata pavisam savādāk. „Kad mācekļi Viņu 

redzēja pa jūras virsu staigājam, tie izbijās un sacīja: „Tas ir spoks.” Un tie brēca aiz 

bailēm.” (Mt 14:26) Acīmredzot viņi saistīja šo skatu ar kaut ko citu no savas pieredzes, 

kas lika viņiem ticēt, ka viņi redz nevis Jēzu, bet gan spoku. 

Kad Jēzus bija uzmodinājis mirušo atraitnes dēlu Nainē, „izbailes pārņēma visus, 

un tie slavēja Dievu, sacīdami: „Liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, - un: Dievs Savus 

ļaudis apmeklējis.” (Lk 7:16) Lasām, ka cilvēki, kas piedzīvoja šo prātam neaptveramo 

notikumu, nonāca pie dažādiem secinājumiem. Vieni acīmredzot vilka paralēles starp šo 

Jēzus darbu un Vecās Derības praviešiem Eliju un Elīsu, caur kuriem Jahve bija paveicis 

līdzīgas zīmes. (1.Ķēn 17:17-24 un 2.Ķēn 4:18-37). Citi, saprazdami, ka tikai Dievam 

varētu piemist tāds spēks, kas mirušos atgriež pie dzīvības, skaidroja šo notikumu, kā 

Dieva klātbūtnes izpausmi. Abi šie skaidrojumi izrietēja no cilvēku pieredzes un 

izpratnes par realitāti.  

Trešajā piemērā, kur Jēzus pārvērta ūdeni par vīnu, pats evaņģēlija teksts nedod 

nekādus skaidrojumus, ko tieši šis brīnums varētu nozīmēt. Tik vien kā: „Šī ir pirmā 

zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā, atklādams Savu godību, un Viņa mācekļi sāka 

Viņam ticēt.” (Jņ 2:11) Tālāk lasītājam pašam jāmēģina izprast, ko gan šis notikums 

varētu nozīmēt?  



Varbūt tas norāda uz Mesijas laikmeta klātbūtni kā tas aprakstīts pie praviešiem 

Amosa un Jesajas, kad „visi kalni pilēs no salda vīna, visi pakalni būs auglīgi un tos klās 

augļu pārpilnība,” (Am 9:13) un „Tas Kungs Cebaots sarīkos uz šī kalna visām tautām 

lepnu mielastu - mielastu ar vecu vīnu, ar trekniem ēdieniem, ar ilgi taupītu un labi 

nogulējušos vīnu.” (Jes 25:6) Šādā skaidrojumā Jēzus rādītā zīme ievadītu Mesijas, jeb 

Pestītāja laikmetu, kad Dievs piepilda visus savus apsolījumus. Iespējams, šo notikumu 

varētu skaidrot arī kā savādāk, ievērojot iepriekšējā nodaļā aplūkotos principus, un 

nonākt arī pie citiem vienlīdz uzticamiem skaidrojumiem.  

 

 

[Turpinājums sekos…] 


