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[Turpinājums] 

 

Kurš Dievs darbojās mūsu pasaulē  

Visām šīm tā dēvētajām svētajām grāmatām, gan tām, kas šeit minētās, gan tām, kas 

atstātas neminētas, ir kas kopīgs. Kas tāds, kas uzskatāmi parāda to radikālo atšķirību no 

Bībeles. Pašas šīs grāmatas, vai to pausto mācību sekotāji apgalvo, kā tām ir dievišķa 

izcelsme. Citiem būtu jātic, ka tās ir dievišķas, jo tās satur kādu dievišķu, pārpasaulīgu, 

ne šīs realitātes vēsti. Taču vienīgais ko šo „dievišķo” grāmatu autori spēj, ir kaut kur 

klusībā, kādā nezināmā nostūrī darīt atsevišķiem cilvēkiem zināmas savas apšaubāmās 

atklāsmes.  

Tas ir pilnīgi pretēji Dieva Radītāja darbībai; Viņš nerunā slepus, bet aculiecinieku 

priekšā, Viņš nebaidās apsolīt un apgalvot publiski, jo Viņam ir vara savus vārdus 

pārvērst darbos. Tas ir kas tāds, ko šie citi nespēj, - viņi nespēj darboties vēsturē! Viņi 

nespēj darboties mūsu realitātē, pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Viņiem ir vara tikai viņu 

izdomājumu un pasaku pasaulē; jā, tur viņi ir varoņi un noteicēji. Šeit, uz planētas Zeme, 

kur mēs vadam savas dienas, nevienam, uzsveru, nevienam no šiem grāmatu tēliem nav 

nekāda teikšana. Kā tā? Pavisam vienkārši! Jo viņi nav nekādi dievi.  

Tieši tādēļ neviens no visiem šiem it kā svētajiem rakstiem, vai dievu atklāsmēm, 

nestāsta par reāliem, vēsturiskiem notikumiem, par viņu dievu darbiem mūsu realitātē. 

Nestāsta, jo nav jau ko stāstīt! Neviens no šiem dievekļiem nav varējis iepriekš pateikt, 

ko grasās darīt un to arī izdarīt. To var un dara tikai viens. Vienkāršā patiesība ir tā, ka ir 

tikai viens Dievs ir Radītājs, vai mums tas patīk, vai nē.  



Tikai vienam Dievam ir noteikšana pār vēsturi, tikai viens laiku beigās nāks, lai 

izvērtētu savu radību. Dievs, kurš Vecās Derības laikā sevi atklājis kā Jahvi un Jaunās 

Derības laikā kā Jēzu Kristu. Viņš „liks avis pa Savu labo, bet āžus pa kreiso roku. Tad 

Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet 

Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. [...] Tad Viņš arī sacīs tiem, kas pa 

kreiso roku: ejiet nost no Manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa 

eņģeļiem.” (Mt 25:33-34, 41)  

Visi pārējie ir tikai iedomu dieviņi un elki, kuriem arī teikšana lielākoties ir tikai pār 

cilvēku iedomām. Sekošana šiem pašu izdomātajiem dievekļiem ir tieši tas, ko Dievs 

Jahve un viņa pravieši pārmeta cilvēkiem, kas novērās no patiesā Dieva Radītāja un 

Pestītāja. Pravietis Jesaja raksta: „Sapulcējieties un nāciet šurp, visas izglābtās tautas! 

Neprātīgi ir tie, kas nēsā sev līdzi koka tēlus un pielūdz tādu dievu, kas nevar palīdzēt. 

Celiet priekšā pārrunām jautājumu, kas jūs nodarbina, un apspriedieties visi kopā! Kas 

kopš seniem laikiem to jau darījis zināmu, to pasludinājis? Vai ne Es, Tas Kungs, kas 

vienīgi ir Dievs? Bez Manis nav cita patiesa Dieva un Glābēja! Griezieties pie Manis, tad 

jūs būsit glābti, visi zemes gali! Jo vienīgi Es esmu Dievs, un cita nav neviena! Es 

zvērēju pats pie Sevis, taisnība izgāja no Manas mutes un vārds, kas paliek nesatricināms, 

proti, ka Manā priekšā locīsies visi ceļi un Man zvērēs ikviena mēle!” (Jes 45:20-23) Un 

tieši tā tas arī būs.  

Pāvila vēstulē Filipu draudzei lasām: „Tāpēc arī Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un 

dāvinājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus Vārdā locītos visi ceļi debesīs un 

zemes virsū un pazemē un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam 

Tēvam par godu.” (Fil 2:9-11) Ko Jahve Vecajā Derībā attiecina uz Sevi, tas Jaunajā tiek 

attiecināts uz Jēzu. Ir tikai viens Dievs, viens Radītājs un Glābējs, viens, kuram pieder 

visa vara debesīs un virs zemes (Mt 28:18), kurš vareni darbojies mūsu vēsturē, mūsu 

realitātē, pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Bet „tiem dieviem, kas nav radījuši debesis un 

zemi, jāpazūd no zemes un apakš debess!” (Jer 10:11)  

Aplūkojām, cik uzticama ir Bībeles liecībā. Bet nebūtu nekādas nozīmes cik mums 

ir manuskriptu, cik nekļūdīgi tie ir, un tā joprojām, ja Bībele neliecinātu patiesību par 



Dieva Radītāja un Glābēja darbu mūsu realitātē. Jā, pirms diviem tūkstošiem gadu, bet 

mūsu realitātē! Dievs piedzima kā cilvēks un staigāja pat šo pašu zemi, kuru min mūsu 

kājas, elpoja šo pašu gaisu, dzēra šo pašu ūdeni, priecēja acis ar šīs pašas radības 

skaistumu, utt. Te nu ir atbilde uz jautājumu, ko Bībele nozīmē mums, tev un man. Tās 

liecība ir patiesa un uzticama, bet vissvarīgākais, ka šī liecība mums atklāj patiesību par 

mūsu pasauli, par mūsu realitāti, par mums, par mūsu stāvokli un par Dievu... kurš uzrunā 

mūs un meklē mūs: „Mīļais bērns, atgriezies!”  

Apustulis Pāvils rakstīja: „Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu 

pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat, kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs 

to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju; citādi jūs būtu velti kļuvuši ticīgi. Jo es 

jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc 

Rakstiem, un ka Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc Rakstiem, un ka Viņš ir 

parādījies Kēfam, pēc tam tiem divpadsmit. Pēc tam Viņš ir parādījies vairāk kā pieci 

simti brāļiem vienā reizē, no kuriem daudzi ir vēl dzīvi, bet citi jau miruši. Pēc tam Viņš 

ir parādījies Jēkabam, tad visiem apustuļiem. Kā pašam pēdējam Viņš parādījās arī man 

kā kādam nelaikā dzimušam.” (1.Kor 15:1-8)  

Te nav runa par kādu ārpus laika un telpa notikumu, bet gan par to, kas noticis mūsu 

vidū. Turklāt, ja tas tā nebūtu noticis, „ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu 

sludināšana un arī veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki, jo mēs 

esam liecinājuši pret Dievu, ka Viņš Kristu ir uzmodinājis, bet Viņš to nebūtu 

uzmodinājis, ja jau nav miroņu augšāmcelšanās. Jo, ja mirušie netop uzmodināti, tad arī 

Kristus nav uzmodināts. Un, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs 

vēl esat savos grēkos.” (1.Kor 15:14-17)  

Pat vēl vairāk, ja nebūtu notikumu Ēģiptē un pie Sinaja kalna, mums nebūtu Mozus 

grāmatas. Ja Dievs nebūtu darbojies vēsturē, mums nebūtu praviešu grāmatu. Ja Kristus, 

Dievs būdams, nebūtu dzīvojis, cietis, miris un augšāmcēlies, mums nebūtu Evaņģēlija. 

Nedz Matejam, nedz Markam, nedz Lūkam, nedz Jānim nebūtu ko rakstīt, un Pāvilam 

nebūtu ko sludināt. Mums šodien nebūtu nedz Bībeles, nedz Vecās, nedz Jaunās Derības. 



Mums tā ir tikai tādēļ, ka Dievs Radītājs caur Savu Dēlu ir darbojies vēsturē. Mūsu 

vēsturē.  

Mums nav praviešu un apustuļu sarakstītie Bībeles grāmatu oriģināli, jeb autogrāfi. 

Nu un? Mūsu rīcībā esošajos manuskriptos ir tūkstošiem atšķirību. Nu un? Labi zināms, 

kādas tās ir. Citi manuskripti ir labāki, citi sliktāki, bet tam nav izšķirošā nozīme 

kristīgajā pasaules uzskatā. Bībele nenokrita no debesīm - šķīsta, bez vienas kļūdiņas, 

pilnīgi dievišķa. Nē, to pierakstīja cilvēki, patiesā Dieva sūtīti Viņa darbu aculiecinieki.  

Citi šos darbus pārrakstīja, dažreiz rūpīgi, citreiz ne visai. Citi šos darbus tulkoja. Uz 

latīņu, koptu, sīriešu, armēņu, angļu, franču, latviešu, krievu, spāņu un simtiem un 

tūkstošiem citām valodām. Daži tulkojumi ir labi, daži ne visai. Nu un? Ne jau Bībeles 

perfektumam ir kāda nozīme, bet gan tam, ka tā stāstā par Visuvarenā Dieva darbiem 

mūsu labā Jēzū Kristū. Tā ir vēsts, kuru Bībele nes no paaudzes uz paaudzi, no tautas un 

tautu, no valodas uz valodu jau vairāk nekā trīs gadu tūkstošus.  

Šos trīs tūkstošu gadu laikā šī vēsts katru svētdienu, un ne tikai, sapulcina kopā 

cilvēkus visās pasaules malās, lai viņi klausītos šīs grāmatas vārdos. Kāpēc? Vai tāpēc, ka 

Bībelē nav kļūdu, vai tāpēc, ka tai ir brīnumaina izcelsme? Nē, tāpēc, ka caur šo grāmatu 

uz mums runā tas vienīgais Dievs Radītājs un Glābējs, kuram IR teikšana pār to, kas 

notiek šeit laikā, un kas notiks mūžībā.  

 

 

Ko Dievs un ko Bībele dara  

Jau iepriekš aplūkojām, ka vārdi ne tikai komunicē informāciju, bet arī reāli dara 

lielas lietas. Lai saprastu, ko Bībele dara, vispirms jāpadomā, ko Dievs Radītājs dara 

vēsturē. Viņš pats nāk pie mums, cilvēkiem, un atklāj gan Sevi, Radītāju, Visu-valdītāju 

un Glābēju, gan to, kā Viņš redz radību, - radītu labu, bet pašlaik grēka un samaitātības 

varā esošu. Dievs atklāj mums patiesību pats par Sevi, par mums un par mūsu realitāti, 

par Viņa attieksmi pret mums un Viņa nodomiem. Dievs nāk un dara mums zināmu Savu 

pasaules uzskatu, patiesībā balstītu. To visu Viņš dara runājot uz mums Rakstu vārdos.   



Dieva piedāvātais pasaules uzskats neizbēgami konfliktē ar tām ticībām, praksēm un 

vērtībām, kādas tiek popularizētas pasaulē. Taču paturēsim prātā, ka Bībele nav tikai 

grāmata. Dievs ir persona un kā persona Viņš runā uz mums. Kad sarunājamies ar 

personu, tad jārēķinās, ka varam dzirdēt lietas, kas mums patīk, bet varam arī saņemt 

kritiku. Ilustrācijai padomāsim par vecākiem. No bērnības viņi mūs mīļo, bet vienlaikus 

arī māca, ko un kā darīt. Uzslavē par labi paveikto, bet arī norāj, ja esam ko izdarījuši 

aplam.  

Dievs sevi atklāj kā mūsu Debesu Tēvs un tādā veidā arī runā ar mums. Viņš 

Rakstos māca kā pasaule ir radīta, kā tā darbojās, un kā mums tajā dzīvot, kas labs un kas 

ļauns. Vienlaikus Viņš mūs arī vada un sargājot ierobežo. Apsūdz un pārmet, kad neesam 

paklausījuši. Dusmojās, ja Viņam neklausīdami nodarām sev ļaunu. Protams, ka tas var 

nepatikt. Paši gribam noteikt ko darīsim, ko nē, kas mums būs par labu, kas nē. Nekāds 

augstais lidojums gan šādi nesanāk, tieši tāpat kā bērniem, kuri neņemdami vērā vecāku 

padomus, nobrāž ne tikai ceļus un elkoņus, bet paaugušies ar savas un savu mīļo sirdis. 

Kā mūsu Debesu Tēvs, Dievs mūs caur Savu vārdu audzina un, kad neklausām, uzrāda 

mūsu vainas un apsūdz mūs.  

Kā jau par to runājām pirmajā nodaļā, mūsu pasaules uzskati, lai gan tos bieži pat 

neapzināmies, mums ir tuvi un mīļi, un mēs nelabprāt tos mainām. Bet Dievs vēlas aizstāt 

mūsu maldīgās ticības ar Savu patiesību. Skaidrs, ka cilvēki pretojās Dieva gribai, cik ilgi 

vien iespējams. Tomēr, tieši tāpat kā labi vecāki, arī Dievs saka mums patiesību, kas ne 

vienmēr ir patīkama, tikai tādēļ, ka mīl mūs un vēl mums tikai to labāko. Mūsu vecie, 

nepatiesie, maldinošie uzskati tiek sagrauti, lai to vietā mēs varētu savu pasaules uztveri 

būvēt uz Dieva patiesības stingrā pamata. Taču lai ko jaunu būvētu, vispirms jānojauc 

vecais. Tas var būt nepatīkami, reizēm arī sāpīgi, bet cita ceļa nav. Lai dzīvotu patiesībai, 

vispirms jānomirst meliem.  

Viss Dieva darbs vēsturē virzīts tikai uz vienu, - lai atkal atjaunotu attiecības, kuras 

izpostīja pirmo cilvēku novēršanās no sava Radītāja. Lai Dievs atkal varētu mājot mūsu 

vidū, bagātīgi izlejot pār mums visas tās svētības, kuras kopš Radīšanas bija mums 

paredzējis. Lai izrautu mūs no melu, grēka un nāves posta un atjaunotu patiesībā 



sadraudzībā ar Sevi. Runājot uz mums Bībelē, Dievs ne tikai stāsta par saviem 

pestījošajiem nodomiem, bet faktiski ar Savu vārdu glābj mūs no nāves, Sātana un 

mūžīgas pazušanas.  

Mēs lasām Jaunajā Derībā kā Jēzus ar vārdiem vien izdzina ļaunos garus, dziedināja 

nedziedināmos, uzcēla mirušos, kontrolēja dabas stihijas; un kāds tur brīnums, jo 

iesākumā ar Saviem vārdiem Viņš bija radījis visu, kas ir, un uztur to vēl šodien. Jēzus 

vārdi bija tik spēcīgi, tādēļ, ka tie bija Dieva vārdi. Mēs katrs ar vārdiem varam izdarīt 

tik, cik to pieļauj mūsu autoritāte. Vecāks ar vārdiem var bērnam vai nu atļaut, vai 

aizliegt spēlēties ar draugiem. Cits pieaugušais to nevar. Tiesnesis ar vārdiem var 

pasludināt cilvēku par vainīgu, vai nevainīgu. Advokāts un prokurors to nespēj. 

Prezidents, vai valdība ar vārdiem var iesākt karu. Nedz deputāti, nedz ministri to nespēj. 

Dievs ar vārdiem rada lietas no nekā un sauc vārdā to, kā vēl nav, it kā tas jau būtu.  

Ar Saviem vārdiem Jēzus piedeva cilvēkiem grēkus un dāvāja viņiem mūžīgo 

dzīvību. Šo pašu spēku Jēzus dāvāja arī Saviem mācekļiem: „„Kā Tēvs Mani sūtījis, tā Es 

jūs sūtu.” Un, to sacījis, Viņš dvesa un sacīja viņiem: „Ņemiet Svēto Garu! Kam jūs 

grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks.”” (Jņ 20:21-23) 

Kad šodien Jēzus mācekļi izsaka vārdus „es tev piedotu visus tavus grēkus”, viņi to 

nedara paši savā spēkā un autoritātē, bet gan „Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā”. 

Šie vārdi būtu tikai vārdi, ja tos sacītu kāds, kuru Jēzus nebūtu sūtījis.  

Redzot Jēzu, cilvēki neredzēja Dievu, bet gan cilvēku, bet Viņš tomēr bija arī 

patiess Dievs. Uzlūkojot Svēto Vakarēdienu, nevaram redzēt Kristu, vien maizi un vīnu, 

bet tomēr arī Viņš ir šajos elementos klātesošs. Tāpat arī lūkojoties uz Bībeli, neredzam 

Dieva vārdus, vien cilvēku rakstīto, bet tie tomēr ir arī Dieva paša vārdi. Vecos, maldīgos 

pasaules uzskatus nokaujoši, un jaunos, patiesos radoši, grēkus uzrādoši un nosodoši, bet 

arī piedodoši un mūžīgo dzīvību dāvājoši, jo „kur grēku piedošana, tur arī mūžīgā dzīvība 

un svētlaime.”
1
  

Tāda ir Bībele, Dieva liecība un saruna ar mums. Tā patiešām paveic, ko Dievs 

iecerējis, - atklāj patiesību, dara mūs par Dieva bērniem un dāvā mums mūžīgu dzīvi 

                                                           
1
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Dieva valstībā. Tieši tādēļ Bībele ir pati praktiskākā grāmata un paļaušanos uz Bībeles 

liecību var droši dēvēt par visas gudrības sākumu. 

   

 

Noderīgi tālākai izpētei 

BĪBELE – Vecās un Jaunās Derības Svētie Raksti. (Uzmanību, Dieva Vārds! Šī 

grāmata nogalina un dara atkal dzīvu! Pirms lasīt, lūdzu, konsultējieties ar speciālistiem!) 

 

 


