
XIV nodaļa: Kur meklēta Bībeles nozīme
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 [c] 

 

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] 

 

Bībeles nozīmes meklējumi pēdējā gadsimtā  

Apmetuši krietnu līkumu, pētnieki nonāca gandrīz turpat, kur bija sākuši, diezgan 

tuvu patiesībai. Proti, beidzot kļuva skaidrs, ka gleznas nozīme ir atrodama tajos cilvēkos, 

kuri šīs krāsas salika kopā; Bībeles izpētes gadījumā, „zinātnei” nezināmajos, mistiskajos 

redaktoros, kuri no nezināmajiem avotiem salika kopā to, ko šodien pazīstam kā Bībeli. 

Zīmīgi, ka šie cilvēki netika saukti par autoriem, bet gan redaktoriem. Te nu jautājums 

vietā, - ja reiz esam atpakaļ sākumpunktā, saprotot, ka viena persona ir atbildīga par 

gleznas radīšanu, kāpēc gan nesaukt viņu par gleznas autoru?
2
 Tā pēc gandrīz divus 

gadsimtus ilgas Bībeles nozīmes meklēšanas visur kur citur, pētnieki beidzot atklāja to, 

kas vienmēr bija zināms, - Bībeles grāmatām ir autori un Bībeles nozīme meklējama tieši 

autoru radītā teksta gala formā. Urrā, apsveicam! 

20. gadsimtā, kā jau tas bija noticis iepriekš, dažādas idejas no apkārtējās pasaules 

tika paņemtas un izmantotas Bībeles nozīmes meklēšanā. Dažas no tām bija palīdzošas, 

cita traucējošas Bībeles patiesās nozīmes skaidrošanā. No valodas, literatūras un 

komunikācijas pētniecības tika aizgūtas atziņas par to kā valoda darbojās, un ko tā dara. 

Tas palīdzēja precīzāk noformulēt Bībeles skaidrošanas principus, kādi tie aplūkoti 

iepriekšējā nodaļā. Saprast, ka vārdu nozīmi nosaka konteksts, ka svarīgi noskaidrot, uz 
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ko tieši viens vai otrs vārds attiecās.
3
 Ieraudzīt, ka arī Bībeles autori ir izmantojuši 

noteiktus retorikas paņēmienus, lai efektīvāk komunicētu savu vēstījumu.
4
  

Ka arī Bībeles grāmatām, kā jebkuriem stāstījumiem, ir savs sižets, noteiktas 

darbojošās personas, specifiski izvēlēts stāstītāja pozīcija, un savi unikāli uzsvari. Ka to 

apjaušot, varam ieraudzīt Bībeles vēstījumu visā tā literārajā burvībā.
5
 Ka valoda ir kas 

vairāk nekā tikai zīmes uz papīra, vai vibrācijas gaisā, - ka valoda dara lietas. Tā apsūdz, 

priecē, mudina, aizliedz, dibina, nosaka, mierina, utt. (Bauslība un Evaņģēlijs). Ka tieši 

šādi valodu lieto gan Bībeles personāži, gan autori, gan tās Virs-Autors.
6
  

Tomēr kā jau tas bija noticis iepriekš, arī 20. gadsimtā Bībeles pētnieki pārņēma 

no apkārtējās sabiedrības arī tādas skaidrošanas metodes, kuras nesaderēja ar 

pamatprincipiem, kuri formēja kompetento lasītāju. Pirmajos gadsimtos Baznīca 

aizņēmās no filozofijas alegorisko skaidrošanas metodi, un tā turpina nodarīt lielu postu 

Baznīcai līdz pat šai dienai. Tā ielika Bībeles nozīmi nevis autora, bet lasītāju rokās. 

Apgaismības laikmetam sākoties Bībeles nozīmes meklēšanai tika ņemti palīgā tā laika it 

kā zinātniskie iepriekš pieņēmumi. Saskaņā ar tiem, nozīmi varēja atrast tikai neitrālie 

pētnieki, kuri nebija nedz nodomātie lasītāji, nedz kompetenti, nedz zinoši, kādu vēsti 

Bībelē meklēt. Faktiski, autoritāti skaidrot Dieva vārdu uzurpēja tie, kuri bija tik tālu no 

kompetentajiem lasītājiem, kā zeme no debesīm. Arī šī kļūda nodarīja milzīgu postu, 

uzdodot nezināšanu par zinātni un graujot ticību Dieva liecībai Bībelē. Un arī šīs 

problēma sakne bija tā pati vecā, - Bībeles nozīmi bija atļauts noteikt lasītājiem. Bet, ja 

minētajos gadījumos lasītājs vismaz netika atklāti pasludināts par nozīmes noteicēju, tad 

20. gadsimta beigās parādījās teksta skaidrošanas metodikas, kuras tieši to izdarīja, 
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uzstājot, ka vienīgā teksta nozīme ir tā, kuru tekstā atrod pats lasītājs.
7
 Ko tur vairs 

piebilst? 

It kā vēl būtu par maz ar pēdējos 200 gados ievārīto Bībeles nozīmes meklēšanas 

putru, kuras postošā ietekme joprojām nekur nav pazudusi, kopš pagājušā gadsimta otrās 

puses Bībeles skaidrošanai un līdz ar to arī Baznīcas ticībai un dzīvei jāsaskaras ar 

nākamo izaicinājumu. Ar kārtējām no sabiedrības uzsūktajām idejām, kuras iecerētā 

labuma vietā beigu beigās nes tieši pretējo. Jau 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta 

sākumā gan Eiropā, gan Amerikā aizsākās tā dēvētā feminisma kustība. Sākotnēji tā 

iestājās par sieviešu tiesībām piedalīties vēlēšanās, tad par vienlīdzīgu attieksmi 

likumdošanā. Šī kustība deva daudz labu augļu, kurus varam baudīt arī šodien.  

Bet atkal, kā jau to vēsturē redzam, labās ieceres bieži vien tiek izkropļotas. 

Kustība par sieviešu un vīriešu vienlīdzību pamazām deformējās kustībā par sieviešu un 

vīriešu vienādību, kurā no Radīšanas ieliktajām dzimumu atšķirībām un lomām vairs nav 

nekādas nozīmes. Šīs kustības rezultātā sievietes vairs nedrīkst gribēt būt sievietes, 

sievas, mātes. Tā vietā viņām jāgrib to, ko dara vīrieši. Savukārt vīrieši vairs nedrīkst pret 

sievietēm izturēties kā pret sievietēm, viņiem pret tām jāizturas kā pret vīriešiem. Lai viss 

būtu vienlīdzīgi (vai vienādi?). Jājautā tikai, kam gan tas vajadzīgs, un kam no tā ir kāds 

labums?  

Šīs tendences neizbēgami ietekmēja arī Baznīcu un Bībeles skaidrošanu. 

Sabiedrībā aizsāktā dzimumu novienādošana tika pieprasīta arī Baznīcā. Lai panāktu 

savu, tika piemeklētas tādas Bībeles skaidrošanas metodes, kas ļautu Bībelē atrast 

pamatojumu šīm dzimumu novienādošanas idejām. No filozofijas tika aizlienēta pieeja, 

kura uzstāja, ka, šīs grāmatas terminiem runājot, teksta patieso nozīmi var atrast nevis 

tekstā, bet gan tajās lietās, kuras atstātas ārpus teksta. Šajā pieejā teksts tiek saprasts kā 

dominējošās kārtas ierocis, lai apspiestu vājākos; feminisma gadījumā – lai vīrieši 

apspiestu sievietes. Saskaņā ar šo pieeju, Rakstu Virs-Autoram spēciņš bijis par vāju, lai 
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nosūtītu mums tādu vēstījumu, kādu Viņš sākotnēji bija iecerējis. Vīrieši Viņam to 

neļāva.  

Tā nu šīs pieejas piekritēji izmanto to pašu Bībeli, taču skaidro to nevis kā 

kompetenti lasītāji, kuri spēj saprast autoru iecerēto nozīmi, bet gan kā lasītāji, kuri ir 

pārliecināti, ka viņi paši nosaka Bībeles nozīmi. Tā pati vecā problēma, kuru pamanījām 

jau visās citās Bībeles skaidrošanas liktenīgajās kļūdās. Proti, lasītājs pats vēlās noteikt, 

kāda ir Bībeles nozīme. Kas no tās sanāk? Diemžēl nekas vairāk, kā basketbols bez 

noteikumiem. Kā Irenejs no Lionas to tik asprātīgi aprakstīja, vienīgais ko šādi skaidrotāji 

Rakstos ierauga, ir kāds atbaidošs ķēms, brīnišķīgā Ķēniņa vietā.  

Tā esam ļoti īsi aplūkojuši, kas noticis Bībeles skaidrošanas vēsturē pēdējos 

apmēram 2500 gados. Kas labs, kādas kļūdas, un cik dārgas ir šo kļūdu sekas. Tās nav 

mērāmas naudā, bet gan mūžīgai atšķirtībai no Dieva nolemtos cilvēkos, arī mūsu pašos 

tuvākajos, - vecākos, bērnos, brāļos, māsās, rados, draugos, paziņās. Šādi varam 

pārliecināties, cik svarīga ir atbildīga attieksme pret Bībeles skaidrošanu. Cik svarīgi 

saprast, ka autors nosaka Bībeles nozīmi, ka tā atrodama pašā Bībeles tekstā, ka skaidru 

un pareizu izpratni par Bībeles nozīmi vislabāk var iegūt kompetents lasītājs, kurš zina, 

ka visas Bībeles grāmatas rakstītas konkrētiem adresātiem, ka aiz visiem Bībeles 

autoriem stāv viens vienīgs Virs-Autors, kurš visās Vecās un Jaunās Derības grāmatās 

mums atklāt galveno vēsti par Savu darbu Jēzus Kristū.  

Ja paturam šis lietas prātā, ja atceramies, cik dārgi maksāts par nepareizu pieeju 

Bībeles skaidrošanā, no šīs nodaļas varam paņemt vismaz pāris noderīgu padomu. 

Saskaroties ar dažādiem Bībeles skaidrojumiem neslinkosim, bet pavaicāsim, vai paši 

skaidrotāji vispār atbilst kompetentu lasītāju kvalifikācijai? Vai viņi lūkojas uz tekstu 

izmantojot „Kristus Rakstu centrā” principu kā to caur apustuļiem Baznīcai nodeva pats 

Kristus, kā tas saglabāts sen-baznīcas ticības apliecībās un kā Reformācijas laikā tas tika 

brīnišķi noslīpēts „Vienprātības Grāmatā” apkopotajās Luteriskajās ticības apliecībās. 

Vai viņi nemēģina tekstam uzspiest paši savu nozīmi, vai neapgalvo, ka jāklausa kādas 

baznīcas skaidrojumam, lai arī tas būtu pretējs Bībelē rakstītajam. Vai nozīme netiek 

meklēta kur citur, ārpus teksta? Vai Bībeles panti un notikumi netiek izmantoti, lai 



pierādītu ko tādu, ko konkrētajā Rakstu vietā autors nemaz nav domājis? Vai notikumi, 

kas aprakstīti kā stāstījums netiek pārvērsti par likumiem? Ja nepaslinkosim un to 

pajautāsim kaut paši sev, varam būt droši, tas palīdzēs atšķirt godīgu autora iecerētās 

nozīmes skaidrojumu no nekompetenta lasītāja personīgajām iedomām.  
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