
XV nodaļa: „Evaņģēlijs ir spēks” (Rom 1:16) [a] 

   

Šajā nodaļā:  

Vai Bībeles liecība ir uzticama - Bībele salīdzinājumā ar citām „svētajām” grāmatām - Kurš 

Dievs darbojās mūsu pasaulē - Ko Dievs un ko Bībele dara  

 

Vai Bībeles liecība ir uzticama  

Mēs dzīvojam sabiedrībā, un gandrīz visu, ko zinām, esam saņēmuši no citu cilvēku 

liecībām. Ticība liecībai ir neatņemama izziņas procesa sastāvdaļa, tāda pati kā uztvere, 

domāšana, atmiņa.
1
 Šīs grāmatas ievadā tika minēti trīs komponenti, kuri padarītu liecību 

uzticamu un saprotamu. Pirmkārt, uzticība liecības devējam. Otrkārt, iespēja liecību 

pārbaudīt. Un, treškārt, pārliecība, ka zinām, ar kādu mērķi autors šo liecību devis. Šīs 

grāmatas uzdevums bija izvērtēt, vai varam uzticēties Bībelei kā Dieva Radītāja un 

Glābēja liecībai? 

Vēlreiz īsi pēc kārtas. Uzticība liecības devējam. Aplūkojām, kāds pamats būtu ticēt, 

ka pats Dievs Radītājs ir Bībeles Virs-Autors, lai gan katru no tās grāmatām sarakstījuši 

konkrēti cilvēki. Dievs pats aicināja un sūtīja savus kalpus praviešus un apustuļus, pats 

apstiprināja viņu sacītā patiesumu un autoritāti, darīdams varenas zīmes un brīnumus, 

paredzēdams nākotnes notikumus un tos piepildīdams. 

Vienlaikus, katrā no reizēm, kad Dievs runāja uz cilvēkiem, tie bija desmiti, simti un 

dažkārt pat tūkstoši aculiecinieku, kuri pieredzēja sacītā autoritātes pierādījumus un bija 

gatavi nest liecību nākamajām paaudzēm par brīnumainajām lietām, kuras Dievs viņu acu 

priekšā bija darījis. Dieva pārdabiskais spēks un autoritāte no vienas puses un daudzu, jo 

daudzu aculiecinieku liecības no otras, tas bija veids kā Dieva vēstījums tika nodots 

cilvēkiem.  

Vai Bībeles Virs-Autoram varam uzticēties? Ko lai vēl piebilst? Simtiem un 

tūkstošiem gadu garumā Viņš ir devis jaunus un jaunus Savas varenības un uzticamības 
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pierādījumus. Kā iepriekš sacīts, tā darīts. Kas pravietots par nākotni, tas noticis. Solīts 

paveikt cilvēka prātam neiespējamo, viss piepildīts. Jēzu Kristū izdarīts tas, kas tika 

apsolīts jau pirmajiem cilvēkiem, proti, satriekta nāves vara un atjaunotas attiecības ar 

Dievu Radītāju. Vai varam uzticēties šādam liecības Devējam, kura vārdi un darbi, atklāti 

un publiski, liecina par vienu, proti, - Viņam pieder visa vara debesīs un virs zemes. 

Seciniet paši.  

Vai varam pārbaudīt Bībeles liecību, kuru esam saņēmuši? Liecības satura 

patiesuma drošākais garants ir daudzie, jo daudzie aculiecinieki, kuri paši, reizēm ne ar 

prieku un pat pret savu gribu, pieredzēja Dieva darbus un šo unikālo pieredzi rūpīgi 

saglabātu nodeva no paaudzes paaudzē. Tāpat arī vēsture, arheoloģija, un lingvistika 

katra savu iespēju robežās apliecina, ka Bībelē rakstītais tiešām atbilst noteiktā laika 

realitātei.  

Bet tad var jautājat par otru Bībeles liecības aspektu, - vai Dieva kalpu pierakstītais 

vēstījums tiešām ir nonācis līdz mūsdienām tā sākotnējā formā un neizmainīts? Zināms, 

kā kopš Mozus laika Dieva atklāsme tika rūpīgi pierakstīta, glabāta, mācīta, un nodota no 

paaudzes paaudzē. Varam izsekot Vecās un Jaunās Derības kanona formēšanās procesam. 

Varam uzlūkot mūsu rīcībā esošos Vecās un Jaunās Derības manuskriptu tūkstošus un 

desmitus tūkstošu, un tad jautāt, - vai tas viss ļauj pārliecināties, ka Dieva vēstījums ir 

nesagrozīts nonākusi līdz mūsdienām? Spriediet paši.  

Bet kā ir ar Bībeles liecības nozīmi, vai varam to pareizi saprast? Jēzus Kristus, 

Dievs, kurš kļuva cilvēks, uzvarēja nāvi un atvēra mums durvis uz mūžīgo dzīvību, Viņš 

pats paskaidroja, kāda ir Bībeles vēsts nozīme, un kas ir tās centrā. Viņa dotais 

skaidrojums caur apustuļu un mācekļu sludināšanu tika un tiek darīts zināms visām 

pasaules tautām. Laiku pa laikam tas ticis aptumšots, sagrozīts un pārprasts, bet ar Dieva 

žēlastību un pateicoties uzticamiem Kristus kalpiem, tas saglabāts līdz pat mūsdienām. 

Tā nu visi trīs uzticamās liecības komponenti tā kā būtu klātesoši.  

Ko nu? Vai ar to būtu izdevies pierādīt, ka Dievs ir Bībeles autors? Vai būtu atklāts 

viss par Bībeles tapšanu? Vai nu vienreiz viss ir skaidrs? Nē, nē, un vēlreiz nē! Šī 

grāmata ir iecerēta, lai aplūkotu tos Bībeles tapšanas aspektus, kurus varam izzināt, un 



palīdzēt izvērtēt, cik uzticama ir Bībeles liecība; vai varam uz to paļauties un balstīt uz 

tās savu pasaules uzskatu. Taču šeit ne tuvu nav paskaidrots viss. Bībele ir, paliek un 

vienmēr būs Dieva mistērija, Viņa Svētie Raksti, Viņa paša vārdi.  

Mistēriju varam censties izprast un izskaidrot, tomēr, jo vairāk par to zinām, jo 

skaidrāk apzināmies, ka tā pārsniedz cilvēka prātam aizsniedzamo. Lai cik daudz mēs 

zinātu, arvien paliek neatbildēti jautājumi. Kāpēc Bībele mums atklāj tikai tās un tieši tās 

lietas, kuras atklāj? Kāpēc tās pierakstīšana aizsākta tikai ar Mozu? Kā tieši tas notika, 

kad Dieva vārds nāca pār praviešiem? Kādā veidā viņi dzirdēja un redzēja Dieva 

vēstījumu? Kāpēc vajadzīgi četri evaņģēliji, nevis trīs, vai pieci? Kā tieši Svētais Gars 

līdzdarbojās Bībeles grāmatu rakstīšanā? Atbilde ir, - diemžēl, vai varbūt, paldies 

Dievam, mums trūkst informācijas, lai uz šiem jautājumiem atbildētu. Bībele ir Dieva 

grāmata, Viņa saruna ar mums, un tikai Viņam vienīgajam zināmas visas atbildes.  Drīz 

pienāks laiks, kad Viņš tās darīs zināmas arī mums. 

 

Bībele salīdzinājumā ar citām „svētajām” grāmatām 

Iepriekšējās nodaļas veltījām, lai iepazītos ar principiem, kuri palīdz izprast Bībeles 

nozīmi. Tomēr viena lieta ir saprast Bībeles nozīmi, bet pavisam cita – atbildēt uz 

jautājumu, - ko Bībele nozīmē mums, tev un man? Viena lieta, spēt izskaidrot Bībelē 

rakstīto, cita, noformulēt, kāda ir Bībeles vieta manā dzīvē? Kas man no tā, ka esam 

saņēmuši uzticamu un lielā mērā pārbaudāmu liecību par to, kas noticis pirms vairākiem 

tūkstošiem gadu? Mēs taču nedzīvojam nedz Ābrahāma, nedz Mozus, nedz Kristus un 

apustuļu laikā. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā. Kas gan mums darāms ar šo grāmatu?  

Jau ievadā minēts, ka, domājot par Bībeli, grāmatas forma ir maldinoša. Šodien 

uzlūkota, tā ir viena no tūkstošiem un miljoniem grāmatu, kas pieejamas gan veikalu 

plauktos, gan Internetā teju visās pasaules valodās. Labi, visvairāk kopijās izdotā, 

visvairāk pirktā grāmata, bet tomēr tikai grāmata. Bībeles nozīmīgums nav meklējams 

faktā, ka tā ir rūpīgi glabāta, kopēta, ka mums pieejami tūkstoši un tūkstoši manuskriptu. 

Nu un? Daudz noderīgas lietas var atrast arī citās garīga rakstura grāmatās.  



Ja aplūkoja kaut vai to, ko piedāvā citas no pasaules lielākajām reliģijām. 

Hinduisma piekritējiem ir kur izvērsties, viņiem ir ne tikai visvairāk dievu, citi pat skaita 

tos miljonos, bet arī visvairāk „svēto” grāmatu. Senākās esot dievu atklātas jau vismaz 

tūkstoš gadu pirms Kristus. Simtiem gadu nodotas no paaudzes paaudzē kā mutvārdu 

tradīcija, līdz neilgi pirms Kristus dzimšanas beidzot pierakstītas. Tās satur lūgšanas, 

himnas, un burvju vārdus. Tā būtu viena praktiska gudrība! Citas hinduisma svētās 

grāmatas satur gudro atziņas. Lai nu kā, bet hinduismā šo grāmatu satura zināšanai vai 

nezināšanai nav nekāda izšķirošā nozīme. Tāpat savas grāmatas ir budistiem. Arī tās 

lielākoties satur dažāda veida instrukcijas un pamācības. Šīs abas ir inkluzīvas reliģijas, 

kuras ar prieku uzņem savā paspārnē arvien jaunus dievus, nevienu nesmādējot.   

Islāma ticīgo svētā grāmata ir Korāns. Tā noteikti ir slavenākā starp šeit minētajām. 

Korāna tekstā neesot nekā cilvēcīga, nekā no šīs zemes realitātes. Tik vien kā mūžīgi un 

patiesi dieva vārdi, kuri caur pravieša Muhameda muti, kā „ūdens caur cauruli” tika 

nesagrozīti darīti zināmi cilvēkiem arābu valodā. Korāns saturs esot tik dievišķs, ka 

pārtulkots citās valodās tas zaudējot savu svētumu, tik nekļūdīgs, tik perfekts savā 

dievišķumā, ka pat Korāna manuskriptos neesot nekādu atšķirību. Tiešām?  

Interesants ir fakts, ka drīzumā Vācijā plānota Korāna kritiskā izdevuma „Corpus 

Coranicum” publicēšana, kurā savstarpēji tiks salīdzināti ievērojams skaits pirmo Korāna 

pastāvēšanas gadsimtu manuskripti, parādīti dažādie teksta varianti un būtiskākās 

atšķirības. Tā nu drīz stāsts par to, ka pat Korāna manuskriptos nav nekādu atšķirību, drīz 

būs jāaizstāj ar kādu citu. Arī mazākās reliģiskās grupas nav apdalītas un ir tikušas pie 

savām svētajām grāmatām. Piemēram, mormoņi tic, ka viņu svētā grāmata ir tik dievišķa, 

ka līdzīgi kā Korānam, tās teksts esot saņemts gatavs no kādām augstākām būtnēm. Viens 

vienīgs dievu brīnums. Jauki gan.  

 

 

[Turpinājums sekos…] 

 


