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1
 [b] 

 

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  

 

[Turpinājums] 

 

Atpakaļ pie teksta nozīmes  

Mazliet par to kādi faktori ietekmēja Bībeles skaidrošanas gaitu otrajā 

tūkstošgadē. Akvīnas Toma iesāktā atgriešanās pie Bībeles teksta nozīmes soli pa solim 

virzījās arvien tālāk; arvien jauni teologi uzstāja, ka Bībeles nozīme jāmeklē nevis 

Baznīcas apstiprinātās alegorijās, bet gan pašā Bībeles tekstā.
2
 Paralēli atdzima interese 

par zinātni, viena pēc otras tika dibinātas universitātes.  

Aristoteļa darbu pētniecības rezultātā populārs kļuva uzskats, ka ar saprātu varam 

izskaidrot visas pasaules uzbūvi. Tas radīja spriedzi starp saprātu un atklāsmi, starp 

Baznīcu un akadēmiskajām aprindām. Slavenais arābu ārsts un Aristoteļa pētnieks (arī 

filozofs, teologs, politiķis, matemātiķis, utt.) Averoess (1126.-1198.pēc Kristus) dāvāja 

pasaulei ideju par divām patiesībām; viena esot reliģijas patiesība, otra, zinātnes 

patiesība. Katra no tām esot noderīga savā jomā. Šīs idejas ietekme sniedzas līdz pat 

mūsdienām; tā sacīt, Bībelei varētu būt viena patiesība, zinātnei otra. 

14. gadsimtā aizsākās periods, kuru dēvējam par Renesansi. Godā atkal tika celta 

grieķu un romiešu kultūra, līdzi atjaunojot arī interesi par senajām valodām un seno 

tekstu pētniecību. Tika noformulēta atziņa, ka pētniekam jābūt neitrālam; ja esi neitrāls, 

tad vari būt objektīvs, un tikai tad vari atrast patiesību. Šī doma vislielāko iespaidu uz 

Bībeles skaidrošanu atstāja tikai vairākus gadsimtus vēlāk, Apgaismības laikā. Visi šie un 
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vēl daudzi citi faktori ietekmēja gan vēstures gaitu, gan vienlaikus arī Bībeles 

skaidrošanu. 16. gadsimtā tie kulminēja ar Rietumu kultūrā ievērojamāko notikumu, 

Reformāciju, un vēl pēc pāris gadsimtiem ar tā dēvētā Apgaismības laikmeta iestāšanos.  

Tikmēr no filozofiem aizlienētais alegoriskais Bībeles skaidrojums bija nesis savu 

rūgto augli. Viena kļūda, - nozīmes meklēšana lasītājā, bija novedusi pie otras, 

skaidrojošās kopienas, jeb Baznīcas autoritātes pacelšanas pāri pār Dieva vārdu autoritāti. 

Lai gan tas netika izteikts tieši tādos vārdos, tomēr Baznīcas oficiālā pozīcija 15. un 16. 

gadsimtā bija tieši tāda, - tikai mēs, kā pārvaldes institūcija, varam noteikt kā pareizi 

skaidrot Bībeli. Tieši šajā laikā Akvīnas Toma iesāktā virzība uz nozīmes meklēšanu pašā 

Bībeles tekstā sasniedza galamērķi. „Tikai Raksti” kā augstākā autoritāte, tikai teksta 

literārā nozīme iepretī alegorijai, tie bija Reformācijas moto iepretī Romas baznīcas pašas 

pasludinātajam monopolam Bībeles nozīmes noteikšanā.  

Dr. Mārtiņš Luters atkal atgriezās pie tiem Bībeles skaidrošanas principiem, kādus 

Kristus bija nodevis apustuļiem, un apustuļi tālāk mācītājiem, jeb bīskapiem, un 

draudzēm. Proti, ka Bībeles nozīme ir meklējama tieši Dieva kalpu praviešu un apustuļu 

vārdos, ka visi Raksti liecina par Kristu kā tas bija izskaidrots sen-baznīcas ticības 

apliecībās. Pats Luters savā Dieva vārda izpratnē stāvēja tālu pāri savam laikam. Jau 16. 

gadsimtā viņš pielietoja Rakstu skaidrošanā principus, kuri it kā no jauna tika atklāti tikai 

20. gadsimtā.  

Divreiz gadā izlasīdams visu Bībeli no vāka līdz vākam, visu dzīvi Dieva vārdu 

mācīdamies pats un mācīdams to studentiem, pārtulkodams Bībeli no senebreju un 

sengrieķu uz vācu valodu, viņš saprata, ka Dieva vārds dara lielas lietas (kā bauslība un 

Evaņģēlijs), ka Bībeles grāmatas ir ne tikai informācija, bet gan brīnišķīga un 

augstvērtīga literatūra, ka to nenovērtējot mēs zaudējam tik daudz no Rakstu burvības. 

Lutera vadībā Luteriskā Reformācija sniedza Baznīcai nenovērtējamu dāvanu, - 

izmantojot sen-baznīcas ticības apliecības kā atslēgu uz Svēto Rakstu nozīmi, luterāņu 

teologi „Kristus Rakstu centra” principa gaismā izskaidroja visus svarīgākos ticības 

jautājumus. Šie skaidrojumi, sīvās ticības cīņās gūts saldais auglis, kā Luteriskās baznīcas 

ticības apliecības šodien ikvienam pieejami „Vienprātības Grāmatā”.  



Reformācija nebija viengabalains notikums. Lai arī moto „tikai Raksti” tika atzīts 

visās Reformācijas nometnē, tas tika saprasts dažādi. Luterāņiem tas nozīmēja skaidrot 

Bībeli saskaņā ar Kristus doto, apustuļu mācīto, Baznīcas glabāto un noformulēto 

„Kristus Rakstu centrā” principu, kā tas līdz 16. gadsimtam bija nonācis ticības apliecību 

formā. Savukārt citi reformatori gribēdami tikt vaļā no visa sliktā, kas gadsimtu laikā bija 

sakrājies baznīcā, kopā ar netīro ūdeni izlēja no bļodas arī bērnu. Pārliekā centībā un 

nepietiekošā izpratnē par to, kas tiek darīts, viņi atmeta arī principus, kas jāzina 

kompetentiem lasītājiem. Moto „tikai Raksti” viņu rokās pārvērtās par „tikai Raksti kā es 

tos skaidroju”. Taču tiklīdz tika pazaudēts ticības apliecībās formulētais „Kristus Rakstu 

centrā” princips, kā Bībeles Virs-Autora paša dotais Bībeles nozīmes kopsavilkums, tā 

aizsākās mežonīga patvaļa Rakstu nozīmes meklējumos.  

Tā kā nozīmi vairs nenoteica autors, to noteica lasītāji. Katrs saskaņā ar savu 

pasaules uzskatu un ticības mēru. Kā tas vēsturiski redzams, sākot ar 16. gadsimtu tā 

dēvētās protestantu baznīcas aizsāka nebeidzamas šķelšanās un dalīšanās procesu, kas 

turpinās vēl šodien. Un kā gan savādāk tas varētu būt, ja nozīmi vairs nenosaka autors, 

bet gan pats lasītājs. Vēl šodien šis „bez-noteikumu basketbols” bieži tiek pasniegts ar 

lepnumu, - redziet, mums tikai Bībele ir autoritāte, un nekas cits bez tās.  

Tajā pašā laikā Luteriskā baznīca, kā lielu dārgumu lolojot „Kristus Rakstus 

centrā” principa izvērstu skaidrojumu „Vienprātības Grāmatā” ne reizi nav šķēlusies dēļ 

nesaskaņām Rakstu nozīmes skaidrojumā. Protams, tāpat ir notikusi baznīcu dalīšanās, 

bet iemesls ir nevis jaunas Bībeles nozīme atrašana, bet gan atkāpšanās no tās nozīmes, 

kuru deva Kristus un apustuļi, un kura vēl rūpīgāk tika aprakstīta Reformācijas laikā. 

Varētu teikt, ka līdz pat šai dienai Baznīcā ir trīs nometnes, kas pārstāv trīs pieejas 

Bībeles skaidrošanā. Vienā ir baznīcas, kuras saglabāja pirms Reformācijas laikā 

nostabilizējušos praksi, ka baznīca kā institūcija nosaka Bībeles nozīmi. Pie šīs nometnes 

pieder Pareizticīgo, Romas katoļu un Anglikāņu baznīcas, kurās liels uzsvars Bībeles 

skaidrošanā tiek likts tieši uz baznīcas autoritāti.
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 It kā jau pareizi, ka nozīmi palīdz 
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skaidrot ticīgo kopiena; nepareizi, ka cilvēku institūcijas savus skaidrojumus paceļ pāri 

pār to, kas Bībele skaidri noformulēts. Otrā atrodamas baznīcas, kuras Reformācijas 

rezultātā kopā ar cilvēku ieviestajiem sārņiem ir atmetušas arī Kristus un apustuļu atklāto 

Dieva iecerēto Bībeles nozīmi, jeb „Kristus Rakstu centrā” principu. Pareizi, ka neviens 

cilvēku nodibinājums nevar pacelties pāri pār Dieva vārdu; nepareizi, ja atmet Dieva 

atklātos principus, kas dara mūs par kompetentiem lasītājiem. Šajā nometnē ietilps nu jau 

neskaitāms daudzums protestantu baznīcu, kuras uzsver, ka viņas paļaujas tikai uz Bībeli, 

Bībeli, un ne uz ko citu, kas beigu beigās nozīmē, - tulkojam kā katram patīk. Trešā 

nometne ir tie, kuri noraidīja kādu baznīcas institūciju pacelšanos pāri pār Dieva vārdu, 

bet kā lielu dārgumu paturēja Kristus paša atklāto Bībeles autora iecerēto nozīmi, turklāt 

tās gaismā izskaidroja visus svarīgākos ticības jautājumus un šos skaidrojumus kā 

Luteriskā ticības apliecības apkopoja „Vienprātības Grāmatā”. Lai gan šāds dalījums ir 

vienkāršots, būtībā tas precīzi raksturo šodienas situāciju. 

 

Atkal prom no teksta  

Diemžēl, kā tas bieži notiek, labās lietas tiek sabojātas. Luteriskā Reformācija 

atkal cēla goda vietā pašu Bībeles tekstu, atmetot Baznīcas piekopo praksi meklēt nozīmi 

lasītāju interpretācijā. Savukārt nākamie gadsimti šo tendenci turpināja attīstīt tālāk. 

Luteriskā Reformācija atmeta gadsimtu laikā Bībeles skaidrošanas kļūdu rezultātā 

sakrājušos sārņus, kuri bija aptumšojuši „Kristus Rakstu centrā” principu. Bet vēlāk nāca 

citi, kuri atmeta arī pašu Baznīcu kā Bībeles autoru nodomāto un kompetento lasītāju.  

Augustīns bija labi noformulējis kā mums jātuvojas Bībelei, - „es ticu, lai spētu 

saprast”, tas ir, cenšos būt kompetents lasītājs, lai varētu saprast. 17. gadsimtā šī doma 

tika pagriezta otrādi. „Es gribu saprast, lai spētu ticēt.” Visam bija jāsākas ar šaubām, 

tikai tad bija iespējams nonākt pie zināšanām un kaut kam ticēt. Arvien lielāks uzsvars 

tika likts uz Renesanses ideju, ka pētniekam jābūt neitrālam. Šīs princips tiek attiecināts 
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arī uz Rakstu pētniecību; tikai tad, ja būsi neitrāls un objektīvs, varēsi atrast Bībeles 

patieso nozīmi.
4
  

Proti, tikai tad, ja vairs nebūsi nodomātais, kompetentais lasītājs, spēsi saprast, 

kāda ir Bībeles vēsts. Interesanta pieeja. Līdz šim, gan pirms Kristus, gan arī kopš Kristus 

laika Bībele vienmēr bija skaidrota Baznīcā, kurai tā arī bija adresēta. Apgaismības 

laikmets izņēma Dieva vēstījumu no Baznīcas rokām un nolikta uz universitātes galda, lai 

to izmērītu, nosvērtu, un beigu beigās veiktu tai sekciju un lepni paziņotu izpētes 

rezultātus.  

Arvien pieaugošais uzsvars uz saprāta lomu ieviesa vēl kādu principu, - visam 

jābūt dabiskam. Tikai tās lietas, kuras varam novērot šodien var būt patiesas arī pagātnē. 

Tas nozīmē, nekādas Bībelē aprakstītās Dieva darītās zīmes nevar būt patiesas! Vai gan 

mēs šodien redzam, ka Dievs runā uz cilvēkiem kā tas notika Sinaja kalnā? Nē! Vai 

redzam, ka kāds tiktu uzmodināts no mirušajiem, vai pats uzceltos pēc vairākām kapā 

pavadītām dienām? Neredzam! Tātad simtu un tūkstošu aculiecinieku liecības, kuras 

atrodam tik rūpīgi pierakstītas Bībelē, glabātas un nodotas no paaudzes paaudzē, tās 

nevar būt patiesas. Ja neesmu pats redzējis, tad neiešu jau ticēt visiem tiem, kas to 

piedzīvoja.  

Pozitīvs moments bija valodas pētniecības attīstība. Tā pilnībā noraidīja alegorisko 

skaidrojumu, uzsverot, ka svarīgākā ir literārā un vēsturiskā nozīme. 17. gadsimtā Baruhs 

Spinoza (Baruch de Spinoza, 1632.-1677.) nedaudz savādākā gaismā atkal atsvaidzina 

Averoesa divu patiesību ideju. Viņš paziņo, ka Bībele stāsta par Dievu, un šie stāsti 

neesot paredzēti saprātam, bet gan emocijām. Saskaņā ar Spinozu, Rakstiem nemaz 

nevajag būt patiesiem, pietiek, ka tie piepilda savu mērķi un rada cilvēkos ticību. Jūdi 

izmet Spinozu no savas vides. Tajā pašā laikā franču priesteris Rišārs Simons (Richard 

Simon, 1638.-1712.) mēģina aizstāvēt Romas baznīcas tiesības  nosacīt Bībeles nozīmi, 

diemžēl dara to apgalvodams, ka Bībeles liecība pati par sevi neesot uzticama. Romas 

baznīca, protams, viņam sadod ne pa jokam. Laikam jau nav viegli būt zaimotājiem. Lai 
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nu kā, taču tieši šīs idejas uzreiz laida saknes un pēc brīža arī deva augļus. Atbilstošus to 

sēklai. 

Medicīnas profesors Žans Astruks (Jean Astruc, 1684.-1766.) savu vārdu vēsturē 

ierakstīja publicēdams pirmo ievērojamo darbu par sifilisu un venēriskajām slimībām. 

Bez tam viņš anonīmi publicēja nelielu grāmatiņu, kurā izteica apgalvojumu, ka 1.Mozus 

grāmata ir sakomponēta no vairākiem iepriekš eksistējošiem avotiem, jo tekstā pamīšus 

parādās gan Dieva personvārds Jahve, gan arī Dieva sugas vārds senebreju valodā 

Elohīm. Astruks secināja, ka sākotnēji 1. Mozus grāmatas pastāvējusi kā divi darbi, vēlāk 

tie apvienoti vienā, jo viņaprāt nevarētu taču būt, ka viens un tas pats autors izmantotu 

divus dažādus Dieva vārdus. Pēc šādas loģikas spriežot, arī šo grāmatu ir sarakstījuši 

vismaz četri vai pieci autori, jo nevar taču būt, ka viens un tas pats izmantotu vārdu 

Bībele, Svētie Raksti, Raksti, Dieva vārds, Vecās un Jaunās Derības grāmatas, lai runātu 

pat vienu un to pašu objektu. Nekad nē, kur nu! Taču no mūsu pieredzes zināms, ka katrs 

autors cenšas lietot pēc iespējas vairāk sinonīmu, lai padarītu savu darbu bagātīgāku un 

interesantāku lasītājam.  

Astruka „ievērojamā” atklājuma rezultātā beidzot tapa skaidrs, ka Bībeles 

grāmatām jau nav autora, ir tikai avoti. Līdz ar to nevar būt ne runas par autora iecerēto 

nozīmi, jo nav taču paša autora. Nevar būt arī viena vienota vēstījuma, nekāda tur 

„Kristus Rakstu centrā” principa, tas taču katram skaidrs! Pandoras kaste bija atvērta, un 

nu tikai sākās.  

Iepriekšējā nodaļā salīdzinājām Bībeli ar gleznu, kurā tās autors attēlo vēstures 

notikumus, vai personas, uzsverot sevis iecerētos aspektus. Ja mēs salīdzinātu 18. un 19. 

gadsimta pētnieku centienus, meklējot Bībeles nozīmi, viņi to vairs nemeklēja gleznā, bet 

gan krāsās. Lai saprastu, kas gleznā attēlots, viņi pētīja krāsas, cenzdamies atšķirt 

vissīkākās krāsu nianses. Šie pētnieki nemeklēja nozīmi Bībeles tekstā, bet gan 

iespējamajos avotos, kuri laika gaitā kaut kā sagadījušies vienkopus Bībeles gala formā. 

Spriediet paši, vai iespējams saprast, kas gleznā attēlots analizējot krāsas? Vai iespējams 

saprast teksta nozīmi, ja uzmanība tiek pievērsta iedomāties avotiem, no kuriem teksts it 



kā radies?
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 Tas būtu tāpat kā nogalināt cilvēku, uztaisīt sekciju, tad apgalvot, ka dažādas 

ķermeņa daļas, dažādi orgāni nāk no dažādiem avotiem, un ka tikai saprotot, kas tie par 

avotiem, varēsim saprast, kas tas cilvēks tāds ir.  

Taču to vēl viss nebeidzās. Kāpēc nozīmes meklējumos nedoties vēl tālāk? Kāpēc 

apstāties pie krāsām? Varbūt īstā gleznas nozīme ir rodama tajā vietā, kur krāsas 

izgatavotas? Ja sapratīsim, kur izgatavotas krāsas, tad arī sapratīsim, kas attēlots gleznā. 

Jauki. Domāts darīts. Ja sapratīsim, kādā sabiedrības situācijā viens vai otrs no iedomāto 

avotu fragmentiem ir izteikts un vēlāk pierakstīts, tad atradīsim īsto teksta nozīmi.
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Nākamajā solī pendelis atkal sāka svērties atpakaļ. Gleznas nozīme vairs netika 

meklēta vietā, kur tika izgatavotas krāsas, bet gan veidā, kā krāsas nonākušas līdz gleznas 

autoram. Ja vien izdotos izpētīt kā tieši krāsas nodotas no vienām rokām otrās, līdz tās 

nonāca tur, kur tās ir tagad, tad gan beidzot būtu skaidrs, kas tajā gleznā attēlots. Ja vien 

izdotos restaurēt situācijas un veidu kā šie avoti nonākuši līdz Bībeles grāmatu gala 

formai, tad īstā nozīme būtu tikpat kā rokā.
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[Turpinājums sekos…] 
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