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Šajā nodaļā:  

Kur sākotnēji meklēja Bībeles nozīmi - Kur nozīmi meklēja pirmajos gadsimtos pēc Kristus - 

Alegorija, vai teksta nozīme - Atpakaļ pie teksta nozīmes - Atkal prom no teksta - Bībeles 

nozīmes meklējumi pēdējā gadsimtā  

 

Kur sākotnēji meklēja Bībeles nozīmi  

Vairākkārt tika uzsvērts, ka par kompetentu Bībeles lasītāju var kļūt ticīgo 

kopienā, jeb Baznīcā, kura tad arī ir Dieva vēstījuma nodomātais lasītājs. No otras puses, 

tika pieminēts, ka nepietiek ar to vien, ka kļūstam par kristiešiem, ka Svētais Gars mūsos 

darbojās, jo arī tas vēl negarantē pareizu un augstvērtīgu Bībeles skaidrojumu. Ticīgo 

kopienā Raksti ir skaidroti jau vairāk nekā 3000 gadus, tādēļ neliels ieskats šīs 

skaidrošanas vēsturē var palīdzēt mums ieraudzīt gan to, kas darīts labi un pareizi, gan to, 

kur pielaistas liktenīgas kļūdas.  

Iepriekšējās nodaļās aplūkojām pamatprincipus kā mums lasīt Rakstus; nozīmi 

nosaka autors, tā meklējama tekstā, to vislabāk var atrast kompetentais lasītājs, kurš 

ievērot „Konkrēto adresātu”, „Viena Autora” un „Kristus Rakstu centrā” principus, 

turklāt apzinās kā Dievs ar mums komunicē Rakstos. Šo pašus principus izmantosim par 

vadlīnijām un atskaites sistēmu, lai aplūkotu Bībeles skaidrošanas vēsturi. Jāatzīst jau 

iepriekš, ka ekskurss Rakstu interpretācijas vēsturē vienas nodaļas ietvaros var būt tikai 

ļoti konspektīvs un virspusējs, ļaujot iepazīt Rakstu skaidrošanas praksi tikai plašos 

vilcienos.  

Jau no pašiem Bībeles grāmatu lasīšanas pirmsākumiem to nozīme tika meklēta 

pašā grāmatu tekstā. Tā to darīja gan Vecās Derības grāmatu autori, gan uzreiz pēc Vecās 

Derības kanona noslēgšanas arī agrākie Vecās Derības interpretētāji. Kā atminamies no 

iepriekš rakstītā, jūdi turēja Vecās Derības grāmatas augstā godā, labi saprazdami, ka 

tajās lasāmi paša Radītāja vārdi. Daļa Bībeles teksta skaidrojumu no laika posma pirms 
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Kristus dzimšanas veltīja uzmanību tieši teksta vēstījumam, savukārt citi, iespējams, 

pārprastas un pārspīlētas bijības ietekmēti, darīja dažnedažādas neparastas lietas.  

Piemēram, meklējot Bībeles nozīmi, atsevišķiem burtiem, skaitļiem un vārdiem 

tika piešķirta īpaša, reizēm pat maģiska vērtība. Piemēram, Vecās Derības pirmais burts 

senebreju valodā ir ב (bēt). Kā redzams, tas ir noslēgts labajā pusē un atvērts kreisajā. Tā 

kā ebreji lasa no labās puses uz kreiso, un bēt ir pirmais burts, tā nozīme tiek skaidrota 

apmēram šādi, - burts bēt norāda, ka varam izzināt lietas, kas notikušas pēc Radīšanas (pa 

kreisi no bēt), taču nevaram zināt neko, kas bijis pirms (pa labi no bēt). Šajā skaidrošanas 

pieejā nozīme no teksta vēstījuma bija pārvietojusies uz zīmēm, ar kuru palīdzību šis 

vēstījums bija pierakstīts. Tā sauktais skaidrojums šajā gadījumā nav nekas būtiski 

nepareizs, tikai jāšaubās, vai tas tiešām attēlo autora iecerēto nozīmi.  

Citi Bībeles nozīmes meklējumos pieņēma, ka visa Vecā Derība ir viens vienots 

veselums. Pareizi saprotot, tam varēt piekrist, diemžēl šie Rakstu skaidrotāji ar to domāja 

ko specifisku. No dažādām grāmatām, dažādiem kontekstiem viņi izvēlējās atsevišķus 

pantus, lai tos novietojot vienu otram blakus radītu kādu jaunu, līdz tam tekstā neesošu 

nozīmi. Viņi darbojās tā it kā Bībele būtu nevis saskanīgs literārs vēstījums, bet gan 

grozs, piepildīts ar atsevišķiem Dieva izteikumiem, kurus katrs var paķert, sakombinēt un 

izmanot kā pašam labpatīk. Šī pieeja vienā vai otrā formā ir baudījusi lielu popularitāti 

visos laikos un šodiena nav izņēmums. To dēvē par pierādījumu-tekstu metodi, jo tā ļauj 

piemeklēt vajadzīgo pierādījuma-tekstu paša lasītāja izlolotajai idejai.
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 Šo pieeju dedzīgi 

izmanto tie, kuri nebūdami nedz nodomātie, nedz kompetentie lasītāji, tomēr grib 

iedzīvoties uz Bībeles autoritātes rēķina paši savu ideju popularizēšanai.  

Nedaudz citā formā šī pieeja tiek izmantota, sev vēlamās idejas pasludinot par 

likumu; tiek izvēlēts piemērots Bībeles notikums, kāds tā elements pretēji autora iecerei 

atrauts no konteksta un pasludināts par normu. Tā, piemēram, Soģu grāmatā pieminēta 

praviete Debora, kura mudina ķēniņu Baraku doties karā (Soģu 4. un 5. nodaļa) un pati 

dodas kopā ar viņu. Lai gan Soģu grāmatas kontekstā šis notikums ilustrē Israēla tautas 

atkrišanu no Jahves, tās pakāpenisko degradāciju, kuras rezultātā neviens vairs īsti nezina 
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savas atbildības, arī ķēniņš tajā skaitā, šodien šis stāsts nereti tiek izmantots, lai parādītu, 

ka sievietēm saskaņā ar Bībeles vēstījumu būtu jākļūst par mācītājām. Tā stāsts tiek 

pārvērts par pavēli, apraksts par priekšrakstu. Kā var noprast, nevienai no šīm 

skaidrošanas pieejām vairs nav nekādas darīšanas ar autoru iecerēto nozīmi, nedz arī ar 

teksta vēstījumu. Lai gan formāli nozīme tika meklēta tekstā, patiesībā tā tika radīta 

lasītāju prātos.  

Apkārtējā kultūra visos laikos šā vai tā ir ietekmējusi arī Bībeles autoru nodomātos 

un kompetentos lasītājus. Ar grieķu filozofijas skolas stoicisma praktizētājiem tiek 

saistīta teksta alegoriskās skaidrošanas metodes izcelsme. No filozofijas tā tika patapināta 

arī Bībeles nozīmes meklēšanai. Alegoriskā teksta skaidrošanas metode pieņem, ka 

patiesībā teksta autors ar konkrēto tekstu ir vēlējies pateikt nevis to, kas rakstīts, bet gan 

pavisam ko citu.  

Savukārt teksta skaidrotāja uzdevums ir šo citu [„īsto”] nozīmi atklāt. Interesanti, 

kurš šajā gadījumā beigu beigās nosaka teksta nozīmi, vai tiešām autors? Protams, nē! To 

dara lasītājs, kurš piedāvā pats savu alegorisko skaidrojumu, it kā atklājot, ko īsti autors 

bija gribējis, bet tomēr nebija tekstā pateicis. Taisnība, ka alegorijas kā teksta 

skaidrošanas metodes izmantošana uzreiz automātiski nenozīmē, ka autora piedāvātais 

skaidrojums satur ko ačgārnu pašu par sevi. Var gadīties, kas ir ortodokss, tāds, kas ir 

saskaņā ar „Kristu Rakstu centrā” principu, tas var mums komunicēt labas un pareizas 

lietas. Nelaime vien tā, ka tas nedara mums zināmu autora iecerēto nozīmi.  

 

Kur nozīmi meklēja pirmajos gadsimtos pēc Kristus  

Jaunās Derības autori, skaidrojot Vecās Derības nozīmi, arī izmantoja dažus no 

tajā laikā populārajiem skaidrošanas principiem, to starpā arī alegoriju. Tā, piemēram, 

apustulis Pāvils vēstulē Galatiešiem raksta: „Ir rakstīts, ka Ābrahāmam piedzima divi 

dēli, viens no kalpones, otrs no svabadās. Bet tas, kas no kalpones, ir dabīgi dzimis, 

turpretim tas, kas no svabadās, pēc apsolījuma. Tas ir līdzībā teikts, jo tās ir tās abas 

derības: viena no Sinaja kalna, kas dzemdē kalpībai, tā ir Hagare. Bet Hagare ir Sinaja 

kalns Arābijā un atbilst tagadējai Jeruzalemei, jo tā ar saviem bērniem ir kalpu stāvoklī. 



Bet augšējā Jeruzaleme ir svabada, tā ir mūsu māte.” (Gal 4:24-26) Šeit Pāvils Ābrahāma 

divu dēlu dzimšanu alegoriski skaidro kā divas derības, lai gan 1.Mozus grāmatas 16. un 

21. nodaļā pieminētā dēlu dzimšana par to nedod pat niecīgāko mājienu.  

Populāra metode gan pirms, gan pēc Jaunās Derības laika, bija tā sauktā tipoloģija. 

Tā bija Rakstu, proti, Vecās Derības, skaidrošana intensīvi izmantojot „Kristus Rakstu 

centrā” principu. Tipoloģijas pamata pieņēmums bija, ka Vecās Derības personas un 

notikumi iepriekš pasludina kaut ko par Kristus veikumu. Tas ir, tie ir kā priekšvēstneši 

Dieva apsolījumu piepildījumam Kristū. Tipoloģija tika attiecināta gan uz cilvēkiem, gan 

uz notikumiem. Piemēram, Jēzus kā Otrais Ādams (Rom 5:14), pravietis kā Mozus 

(Ap.d. 3:22), kā Dāvida dēls (Mt 12:33), kā Vecās Derības upuru piepildījums (Ebr 9:11-

14), tāpat arī Israēla izvešana no Ēģiptes verdzības caur jūru kā Kristības tips (1.Kor 

10:1-2), utt.  

Otrais gadsimts iezīmēja Baznīcas cīņas par Rakstu pareizo nozīmi aizsākumu. 

Viens no ievērojamākajiem otrā gadsimta teologiem, Tertuliāns (160.-225. pēc Kristus) 

kategoriski iestājās pret filozofijas izmantošanu Bībeles skaidrošanā. Lielāko pretestību 

viņš vērsa tieši pret alegorijas izmantošanu, labi saprotot, ka alegoriskais skaidrojums 

atspoguļo lasītāja, nevis autora iecerēto nozīmi, un tā rada auglīgu augsni dažādām maldu 

mācībām. Lai arī Tertuliāna nodomi likt uzsvaru uz teksta literāro nozīmi bija vairāk nekā 

slavējami, viņa centieniem nebija nekādu paliekošu rezultātu. Arī jau vairākkārt minētais 

Lionas bīskaps Irenejs saskārās ar alegorisko skaidrojumu radītajām problēmām. Viņš 

alegorisko skaidrošanu mēģināja ierobežot ar Ticība likuma (Regula Fidei) palīdzību, 

vienā balsī ar Tertuliānu uzstājot, ka tikai kompetentie lasītāji, proti, tie, kuri pieder ticīgo 

kopienai, var pareizi izskaidrot Rakstu vēsti.  

 

Alegorija, vai teksta nozīme  

Diemžēl alegoriskās skaidrošanas vilinājums bija pārāk spēcīgs. Tā vietā, lai no tā 

atteiktos, un uzticīgi paliktu pie teksta literārās nozīmes, nākamo gadsimtu teologi 

turpināja izmantot alegorisko skaidrošanu pēc pilnas programmas. Lai gan netrūka arī 

alegorijas pretinieku. Slavenā Aleksandrijas teoloģijas skola Ēģiptē bija ietekmējusies 



gan no Aleksandrijas Filona (20. pirms Kristus – 50.pēc Kristus), gan no sen-baznīcas 

ietekmīgākā teologa Origēna (185.-254. pēc Kristus), abiem lieliem alegorijas 

piekritējiem, tādēļ lielāku uzsvaru lika nevis uz literāro, bet gan uz alegorisko 

skaidrojumu. 

 Savukārt Antiohijas skola Sīrijā centās pieturēties pie Rakstu burtiskā 

skaidrojuma, meklējot nozīmi pašā Bībeles tekstā. Arī ievērojamie ceturtā un piektā 

gadsimta teologi Augustīns un Hieronīms, attiecībā uz alegorisko skaidrošanu stāvēja 

dažādās pozīcijās. Hieronīms, būdams izglītots Rakstu skaidrošanā un senajās valodās, 

stingri iestājās par nozīmes meklēšanu tikai tekstā. Savukārt Augustīns, Milānas bīskapa 

Ambrozija (337. vai 340. - 397. pēc Kristus) ietekmē uzskatīja, ka paralēli literārajai, 

alegoriskā skaidrošana ir katra teologa pienākums.  

Apustulis Pāvils bija rakstījis: „Ne, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu 

domāt; bet, ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mūs darījis spējīgus kalpot jaunajai 

derībai: ne burtam, bet garam; jo burts nokauj, bet Gars dara dzīvu.” (2.Kor 3:5-6) 

Ambrosijs uzskatīja, ka apustulis Pāvils tur runā nevis par Bībeles dažādo iedarbību 

apsūdzot un attaisnojot (Bauslība un Evaņģēlijs), bet gan tieši par alegorijas lietošanas 

nepieciešamību. Taču kad Augustīns pats saskārās ar alegoriskā skaidrojuma radītajām 

problēmām, viņš mēģināja uzsvērt kompetento lasītāju principu, lai parādītu, ka tikai 

Baznīcas no apustuļiem saņemtais skaidrojums var būt saskaņā ar autora iecerēto. Ar 

laiku arī viņš saprata, ka alegorijai ir maz kopīga ar autora iecerēto nozīmi, un arī pats 

centās no tās atteikties. Augustīns arī uzsvēra, ka tieši „Kristus Rakstu centrā” ir 

galvenais princips, kuram sekojot jāmeklē Bībeles nozīme.  

Neskatoties ne uz ko, alegoriskais skaidrojums ieņēma arvien stabilākas pozīcijas 

paralēli literārajam. Dalījums „burtā un garā”, jeb literārajā un alegoriskajā pieejās, 

nostabilizējās kā Bībeles skaidrošanas princips uz daudziem gadu simtiem. Baznīcai tika 

piedēvēta autoritāte izšķirt, kuras alegorijas ir „labās”, bet kuras „sliktās”. Šīs grāmatas 

terminiem izsakoties, paralēli pastāvēja ticība gan autora iecerētajai nozīmei, kura 

atrodama tekstā, gan arī vienlaikus tika praktizēta lasītāja iedomātās nozīmes meklēšana 



ar alegoriskās interpretācijas palīdzību, lielākoties gan cenšoties paturēt prātā „Kristus 

Rakstu centrā” principu.  

Tā tas turpinājās līdz pat krusta karu laikam. Kopā ar citu laupījumu uz Eiropu tika 

atkal atvesti grieķu filozofa Aristoteļa (384.-322. pirms Kristus) darbi, kuri jau daudzus 

gadsimtus bija grimuši aizmirstībā. Aristoteļa pieejas pamatā bija pārliecība, ka lietu 

būtību jāmeklē pašās lietās, nevis kādā garīgajā realitātē. Šī pieeja ietekmēja arī Bībeles 

pētniecību. 13. gadsimta teologs Akvīnas Toms (1225.-1274. pēc Kristus) spēra pirmos 

soļus, lai Bībeles autoru iecerētā nozīme atkal tiktu meklēta tekstā. Viņš apjauta, ka ne 

jau Baznīca nosaka Bībeles nozīmi, bet gan autors, turklāt nozīme jāmeklē tekstā, nevis 

lasītāju iedomās. Taču nebija tik viegli mainīt gadu simtus ilgu praksi. Turklāt tas bija 

Baznīcas varas pilnbrieda laiks. Baznīca kā ietekmīga institūcija bija uzurpējusi tiesības 

noteikt kāda būs Bībeles nozīmē, kam ticēt un kā dzīvot. Kādēļ gan no tām atteikties? Tā 

nu nozīme tika meklēta gan tekstā, gan vienlaikus arī lasītājā, bet lai paglābtos no 

nekontrolējamiem skaidrojumiem, skaidrojošā kopiena, jeb Baznīca tika nolikta par 

patiesības mērauklu.  

 

 

 

[Turpinājums sekos…] 


