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[Turpinājums]  

 

Ko gan autors gribējis uzsvērt 

 Katrs stāsts ietver noteiktu informācijas daudzumu, noteiktus notikumus, runas, 

dialogus, un tā joprojām. Tas ir zināms fakts, ka atstāstot vēsturiskus notikumus, ne visu 

varam ietvert. Ne visu zinām un pamanām, bet arī no tā, ko it kā varētu iekļaut, autoram 

nākas izdarīt izvēles, kam veltīt vairāk uzmanības, kam mazāk, kam nemaz. Kad lasām 

stāstu, pamanām to, kam autors ir pievērsis vairāk uzmanības, droši vien arī to, kam 

uzmanības pievērsts mazāk, bet, un tas nav nekāds brīnums, parasti nepamanām to, kam 

autors nemaz nav pievērsis uzmanību.  

 Pirmajā brīdī tas varētu šķist neizprotami, kādēļ gan vispār būtu jādomā par to, kas 

stāstījumā nav ietverts? Vislabāk tas saprotams, ja aplūkojam četrus evaņģēlijus. Visi 

četri stāsta par Jēzus dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos. Trīs no tiem, Mateja, Marka un 

Lūkas, turklāt lielā mērā seko vienai un tai pašai sižeta līnijai. Tātad saturiski tie stāsta 

par vienu un to pašu, bet katrs autors ir izvēlējies citus akcentus. Uzskatei īsi salīdzināsim 

pašus evaņģēliju sākumus. Marka evaņģēlijs ir īsākais, arī sākās tas strauji. Pieteikums, 

divi Vecās Derības citāti, Jānis Kristītājs kristī tuksnesī, sludina par Jēzu, un te jau arī 

Jēzus tiek kristīts, Svētais Gars Viņu uz 40 dienām aizved tuksnesī, un uzreiz pēc tam 

Jēzus uzsāk savu publisko kalpošanu.  

Matejs sava evaņģēlija ievadā pakāpjas it kā soli atpakaļ laikā. „Jēzus Kristus, 

Dāvida dēla, Ābrahāma dēla, cilts grāmata.” (Mt 1:1) Seko ciltsraksti, kas ļauj izsekot 

dzimtas kokam no Ābrahāma līdz Dāvidam un no Dāvida līdz pat Jēzum. Tad Jēzus 



dzimšanas notikums, vīri no Austrumiem, ķēniņa Hēroda pavēlētās vajāšanas, bēgšana uz 

Ēģipti, atgriešanās no Ēģiptes, un tad jau esam pie Jāņa Kristītāja kalpošanas, Jēzus tiek 

kristīts, Gara vests uz kārdināšanu tuksnesī, pēc kuras Viņš uzsāk savu kalpošanu.  

Savukārt Lūka sāk nevis ar Jēzu, bet gan ar Jāņa Kristītāja vecākiem, ar eņģeļa 

parādīšanos priesterim Caharijam, Jāņa neparasto ieņemšanu viņa vecāku Caharija un 

Elizabetes vecumdienās, ar eņģeļa Gabriela parādīšanos jaunavai Marijai, ar Marijas 

vizīti pie Elizabetes, Jāņa dzimšanu, Romas impērijas tautas skaitīšanu, un tikai tad pāriet 

pie Jēzus dzimšanas, eņģeļu draudzes un ganiem, Jēzus apgraizīšanas, praviešiem 

Simeāna un Annus, Jēzus uzturēšanos templī 12 gadu vecumā. Tad atkal nonākam pie 

Jāņa Kristītāja kalpošanas un sludināšanas, turpinājumā Jēzus ciltsraksti tiek aprakstīti 

līdz pat Ādamam un Dievam Radītājam, seko Jēzus kristības, kārdināšana un publiskās 

kalpošanas aizsākums.  

Apustulis Jānis sper vēl vienu soli atpakaļ laikā. „Iesākumā bija Vārds, un Vārds 

bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir 

radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir.” (Jņ 1:1-3) Īss pārskats no mūžības 

perspektīvas, no radīšanas līdz Jēzus nākšanai pasaulē, mājošanai mūsu vidū, kad „mēs 

skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vien-piedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un 

patiesības.” (Jņ 1:14) Seko Jāņa liecība un kopsavilkums: „Dievu neviens nekad nav 

redzējis. Vien-piedzimušais Dievs, kas ir pie Tēva krūts, Tas mums Viņu ir darījis 

zināmu.” (Jņ 1:18)  

Četri evaņģēliji stāsta par vieniem un tiem pašiem notikumiem, taču, jau no paša 

sākuma varam novērot, cik dažādus aspektus katrs no autoriem izceļ. Marks netērē laiku, 

lai paskaidrotu, kas gan ir šis Jēzus. Tik vien kā „Jēzus Kristus, Dieva Dēla, evaņģēlija 

sākums.” (Mk 1:1) Jēzus, Dieva Dēls, punkts. Matejs savukārt krietni nopūlas, lai 

nostiprinātu apgalvojumu, ka šis Jēzus patiešām ir tas gaidītais Ābrahāma pēctecis, tā 

apsolījuma piepildījums, kuru Dievs Jahve deva Israēla ciltstēviem.  

Lūka iet vēl tālāk, viņa evaņģēlijā Jēzus ir Ādama dēls, kurš savukārt ir Dieva 

dēls. Tā Jēzus saknes tiek izsekotas līdz pat pirmā cilvēka radīšanai. Bet Jānim arī ar to ir 

par maz. Ar pirmajiem sava evaņģēlija pantiem viņš rāda, ka šis Jēzus, par kuru mēs te 



runājam, ir Dievs no mūžības, caur Viņu viss ir radīts, un bez Viņa nav radies nekas, kas 

ir. Lai arī šeit tikai mazlietiņ pieskārāmies iespējamajiem salīdzinājumiem, jau uzreiz 

pamanāms, cik dažādi ir katra autora uzsvari.
1
 

Katru no viņiem Dievs izmantoja, lai izceltu kādu noteiktu aspektu Savā 

vēstījumā, lai pievērstu mūsu uzmanību tam īpašajam, ko tieši šis autors mums atklāj. 

Tieši tādēļ, iepazīstot Dieva vārdus Bībeles grāmatās ir svarīgi jautāt un pārdomāt, kāpēc 

autors izveidojis savu stāstījumu tieši šādu, kādu tieši jautājumu viņš mēģinājis risināt, 

kāpēc ietvēris vienu, bet ne citu informāciju, un ko tieši viņš gribējis uzsvērt veidojot 

savu stāstījumu? Šādi, cenšoties izprast katra autora unikālo pieeju, arī Bībeles vēsts 

mums atvērsies daudz dziļāka un daudzpusīgāka.  

 

Piebilde 

 Esam aplūkojuši, kādus komunikācijas aspektus būtu jāņem vērā, un kādus 

jautājumus būtu jāuzdod, cenšoties saprast Dieva vēstījumu Bībelē. Kā jau sakumā 

minēts, nevaram cerēt, ka šajā nodaļā ietvertā informācija darbosies kā burvju nūjiņa, kas 

mirklī ļaus rast visas atbildes uz visiem jautājumiem. Bet neskatoties uz to, iepriekš 

aprakstītie Bībeles skaidrošanas aspekti var būt ļoti noderīgi, lai mēs lasītu Bībeli ar 

savādākām acīm, labāk saprazdami, ko paši darām, kad komunicējām, un apzinoties, ko 

Dievs dara, komunicējot ar mums caur Svētajiem Rakstiem. Ja paturam šos aspektus 

prātā, tad ieraugām, cik bagātīga un dzīva ir Dieva runa, un cik daudzpusīgi to varam 

aplūkot.  

 Jo labāk ko protam, jo lielāku prieku gūstam to praktizējot. Vai tas būtu sports, vai 

darbs, vai kāds hobijs. Līdzīgi tas ir arī ar Dieva vārdu lasīšanu. Jo labāk apgūstam 

Bībeles skaidrošanas principus, jo lielāku prieku un gandarījumu gūstam Rakstus lasot. 

Galu galā, tas taču ir Dievs, Visuma Radītājs un mūsu likteņu noteicējs, kurš ar mums 

runā Savā atklāsmē! Tāpat kā jebkuras iemaņas un prasmes, arī Bībeles lasīšana un 

skaidrošana prasa nerimstošu vingrināšanos. Meistarību Rakstu skaidrošanā nevar iegūt 
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nekā savādāk, kā tikai esot kopā ar Dievu vārdu, to lasot, un pārdomājot visos tikko 

aplūkotajos aspektos, iepazīstot kā Rakstus skaidro tie, kas Dieva vēsts dziļumu izziņai 

veltījuši savu dzīvi, kuri pētījuši Rakstus, skaidri zinot, kas ir to virs-Autors, un kas ir to 

vēstījuma centrā.  

 Paturēsim prātā, ka Bībeles vēstījuma nozīmi nosaka tās autori un virs-Autors, ka 

nozīme meklējama tekstā un nevis notikumos aiz tā, vai lasītāja izjūtās, un ka tieši 

kompetentais lasītājs var cerēt pareizi saprast Bībeles vēsti. Savukārt kompetentais 

lasītājs zina, ka katra grāmata jāskaidro situācijā, kuru autors uzrunā, un ka aiz visas 

Bībeles, kā veseluma, stāv tās Virs-Autors, Dievs Radītājs, kurš arī nosaka, ka visa 

Bībele ir vērsta uz un liecina par Viņa darbu Jēzū Kristū. Kompetentais lasītājs arī 

atceras, ka Kristus pats paskaidroja apustuļiem, kāda ir Bībeles centrālā vēsts, ka vēlāk 

šis skaidrojums kā īsas formulas tika apkopots sen-baznīcas ticības apliecībās, un vēlāk 

kā nenovērtējams dārgakmens noslīpēts 16. gadsimta ticības apliecībās, kuras atrodam 

apkopotas „Vienprātības Grāmatā”. Ja lasot Bībeli, papildus aprakstītajiem 

pamatprincipiem, spēsim izmanot arī šajā nodaļā iegūtas atziņas, tad varam būt diezgan 

droši, ka nonāksim pie Virs-Autora iecerei atbilstoša Rakstu skaidrojuma. 

 Bet vai visu šo zinot spēsim visā pilnībā izprast Rakstus? Hmm! Kad visu šo ne 

tikai zinām, bet esam arī labi apguvuši praksē, izšķirošais solis ir vingrināšanās pazemībā 

Dieva atklāsmes priekšā. Kad Dr. Mārtiņš Luters bija visu savu dzīvi veltījis Psalmu 

studijām, viņš pazemīgi atzina, ka nekad nespēs pilnībā izprast Rakstus. 

Reiz viņš sacījis: „Man atklāti jāatzīst, ka es nezinu, vai mana Psalmu 

interpretācija ir pilnīgi atbilstoša [autora iecerei], vai nē, lai gan es nešaubos, ka tā ir 

ortodoksa [saskanīga ar „Kristus Rakstu centrā” principu].2 Svētais Gars ir daudz 

paturējis priekš Sevis, lai mēs arvien paliktu Viņa skolnieki. Daudz kas ir atklāts, lai mūs 

vilinātu tālāk, daudz ko Viņš dod, lai mūs uzmundrinātu. Kā Augustīns to tik skaidri ir 

noformulējis, - ja reiz neviens cilvēks nekad nav tā izteicies, ka viņa sacītais būtu saprasts 

visās niansēs, cik daudz lielākā mērā patiess ir apgalvojums, ka tikai Svētais Gars 
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vienīgais visā pilnībā saprot Savus paša vārdus! Mūsu dzīve ir tikai sākums un 

pieaugšana, bet nekad ne pilnība.”3 
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