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Sensāciju meklējumos  

 Ik pa brīdim pasauli pāršalc kāda sensacionāla vēsts. Tās saturu varētu aprakstīt 

aptuveni šādi: „Beidzot! Jauni pierādījumi! Vēsture tiks pārrakstīta! Viss, ko jūs līdz šim 

brīdim zinājām par kristietību ir nepareizi!” Tad seko jauno pierādījumu apraksts, - 

atklāti jauni evaņģēliju, kuri beidzot ļaus uzzināt patiesību par Jēzu Kristu. Šie evaņģēliji 

tiek aprakstīti izmantojot intriģējošus īpašības vārdus, - kā apslēptie, apspiestie, vai 

slepenie. Beidzot tie ir celti gaismā, beidzot, zināšanu un tehnoloģiju laikmetā patiesība 

triumfēs! 

Gandrīz vai par ieradumu kļuvis tas, ka šie noslēpumi tiek atklāti tieši Lieldienu, vai 

Ziemassvētku priekšvakarā, kad Kristus baznīca visā pasaulē svin Kristus dzimšanu, nāvi 

un augšāmcelšanos. Diez vai tā būs nejaušība. Gribētos uzdot jautājumu, kāpēc vispār 

šādi atklājumi parādās? Pēdējo divu gadsimtu laikā ne viens vien „zinātnieks” ir 

mēģinājis pierādīt, ka tāda persona kā Jēzus Kristus nekad nav dzīvojusi zemes virsū. Kā 

to viegli var noprast, šie mēģinājumi ne pie kā laba nevarēja novest. Nācās vien 

samierināties ar faktu, ka Viņš dzīvoja gan. 

Taču, ja nevar atņemt baznīcai Jēzu, pierādot, ka Viņš nekad nav dzīvojis, tad var 

mēģināt pierādīt vismaz to, ka kristiešu priekšstati par Jēzu ir nepareizi. Ka baznīca, vai 

kādi citi nezināmi ļaundari ir izkropļojuši patiesību par Jēzu Kristu un simtiem un 

tūkstošiem gadu turējuši cilvēkus maldu varā. Kā gan to varētu pierādīt? Pavisam 

vienkārši – ja vien izdotos atrast „uzticamas” liecības no Jēzus laika, kuras mums 

„skaidri” parādītu, kas Jēzus patiesībā bija, un ko Viņš patiesībā mācīja. Šīs „uzticamās” 

liecības tiek meklētas apslēptajos, jeb slepenajos evaņģēlijos. (Tiešām grūti iedomāties, 



kurš gan būtu šos rakstus apslēpis un padarījis slepenus, bet tas jau laikam nav tik 

svarīgi.)  

Tas taisnība, no pirmo gadsimtu teologu darbiem zināms par daudzu evaņģēliju 

eksistenci. Šos evaņģēlijus varētu nosacīti iedalīt trīs grupās, atkarībā no to autoriem. 

Pirmā grupa, un to mēs aplūkojām iepriekšējā nodaļā, bija četri apustuļu evaņģēliji, - 

saskaņā ar Mateju, ar Marku, Lūku un Jāni. Otrās grupas autori bija dažādas sektas pirmo 

gadsimtu laikā, kuras paturēja daļu no Bībeles vēsts, bet vienlaikus ieviesa arī dažādas 

jaunas mācības, kas bija pretrunā ar Dieva atklāsmi.  

Piemēram, tā sauktajā Ēģiptiešu evaņģēlijā tika nosodīta laulība, seksuālās attiecības 

vīra un sievas starpā, kā arī bērnu dzemdēšana. Nekas daudz no šiem tā sauktajiem 

evaņģēlijiem līdz mūsdienām nav saglabājies. Pārsvarā par tiem zināms no agrīno teologu 

darbiem, kuri nosodīja šīs jaunās mācības kā pilnīgi svešas Bībeles vēstij. Tieši 

informācijas trūkuma dēļ ir pagrūti novilkt striktu līniju starp otro un trešo grupu.  

Trešā grupa ir tā dēvētie gnostiķu evaņģēliji. Tieši gnostiķu evaņģēliji parasti sniedz 

izejmateriālu sensāciju veidotājiem. Līdz nesenam laikam arī par gnostiķiem bija zināms 

tikai no pret viņiem vērstās kritikas pirmo gadsimtu teologu darbos. Tādēļ reizēm 

pētnieku domas daļās, vai viens darbs būtu klasificējams kā piederīgs šeit minētajai 

otrajai, vai trešajai grupai. Iepriekšējā nodaļā aplūkojām kanoniskās Jaunās Derības 

grāmatas, šo nodaļu veltīsim, lai kaut nedaudz iepazītos ar slavenākajām no šīm citām, it 

kā uzticamajām gnostiķu liecībām. Vispirms palūkosimies, kādu patiesību tad šie 

apslēptie evaņģēliji mums atklāj, pēc tam nedaudz padomāsim, cik uzticama ir šo citu 

evaņģēliju liecība.  

 

 

Apslēptie evaņģēliji  

Grāmatas sākumā aplūkojām, kāds ir Bībeles pasaules uzskats. Pirms ķeramies pie 

konkrētu gnostiķu evaņģēliju aplūkošanas, paskatīsimies, kas tie gnostiķi tādi ir, un kāds 

tad ir viņu pasaules uzskats. Pats vārds „gnostiķi” cēlies no sengrieķu vārda „gnōsis”, kas 

nozīmē „zināšanas”. Līdz pat šai dienai nav vienprātības pētnieku vidū, ko tieši gnostiķi 



mācīja, jo dažādos senajos manuskriptos atrodamā informācija bieži vien šķiet pretrunīga. 

Tomēr ir vismaz daži vispārēji pasaules uzskata komponenti, kas vairāk vai mazāk 

raksturīgi ikvienai gnostiķu grupai. Kādi? 

Gnostiķu dievs ir kaut kas pavisam atšķirīgs no šīs pasaules. Arī par Bībeles Dievu 

varētu sacīt, ka Viņš ir kaut kas pavisam cits, atšķirīgs no radības, taču gnostiķu dievs ir 

atšķirīgs tieši tādēļ, ka viņam ar šo pasauli nav un nevarētu būt nekādas darīšanas. Šis 

tālais un nepieejamais dievs ne gluži rada, ne gluži dzemdē, bet kaut kādā veidā izlaiž, 

jeb emanē no savas būtības citas zemākas dievišķas garīgas būtnes, kuras ar katru 

nākamo pakāpi ir tuvākas un tuvākas mūsu realitātei.  

Pasaule, kurā mēs dzīvojam, saskaņā ar gnostiķu uzskatiem, nav laba, tā ir ļauna. 

Matērija pati par sevi ir ļauna, tas arī nosaka gnostiķu nicināju pret materiālām lietām. 

Mūsu realitātes radīšana tiek piedēvēta kādai zemākai dievišķai būtnei, kura, izmantojot 

sengrieķu filozofa Platona ieviesto terminu, tiek dēvēta par Demiurgu (sengrieķu valodā, 

- amatnieku). Dažkārt šis Demiurgs ir attēlots vienkārši kā muļķis, dažkārt kā ļauns savā 

būtībā.  

Kā ar cilvēkiem? Tie ir dažādi, bet viena grupa ir īpaša. Kāds no dievišķajiem 

elementiem, kā snaudoša dzirkstele, kaut kāda pārpratuma dēļ ir nokļuvis šīs vienas 

cilvēku grupas dvēselēs. Šie ir garīgie cilvēki, iepretī pārējiem, kuri ir vai nu miesīgi, vai 

arī dvēseliski; tas ir tāds kā pussolis starp miesīgo un garīgo. Zināšanas (gnōsis) par savu 

stāvokli cilvēce var saņemt tikai no pestītāja, tas ir no būtnes, kas atnāktu no kādas 

augstākas garīgas sfēras un pēc tam atkal tajā atgrieztos. Glābšana, bet tā attiecās tikai uz 

šiem garīgajiem cilvēkiem, tādējādi nāktu no šīs dievišķās dzirksts iepazīšanas, kura 

snauž katrā no viņiem. Pestīšanas mērķis ir uz visiem laikiem izbēgt no šīs pasaules, jeb 

matērijas cietuma.
1
  

Visa šī izpratne veicināja garīgo (dievišķo) un materiālo lietu mākslīgu 

pretnostatīšanu. Tā bieži vien izpaudās cilvēku savstarpējo attiecību jomā; dažas gnostiķu 

grupas nicināja visu miesīgo un atteicās no laulības un attiecībām dzimumu starpā, citas 

tieši otrādi, uzskatīdamas, ka matērijai nav nekādas nozīmes, ļāva vaļu visiem 
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iespējamiem miesas priekiem. Vai šo lasot izklausās, ka gnostiķi varētu būt daļa no 

Kristus sekotājiem? Ka viņiem varētu būt sakāms par Jēzu Kristu kas tāds, ko būtu vērts 

dzirdēt? Palūkosimies paši.  

 

 

Jūdas evaņģēlijs  

Viens no slavenākajiem „apslēptajiem” evaņģēlijiem ir tā sauktais Jūdas evaņģēlijs. 

Par Jūdu gandrīz visi būs dzirdējušu, un ne jau tos glaimojošākos vārdus. 2006.gadā, tieši 

pirms Lieldienām, vēsts par apbrīnojamu un atmaskojošu atklājumu aplidoja visu pasauli 

un parādījās teju vai ikvienā preses izdevumā. Beidzot mēs uzzināsim patiesību! Izrādās, 

saskaņā ar izplatīto informāciju, Jūda vienīgais no visiem mācekļiem esot patiešām 

izpratis, kas notiek. Viņš vienīgais esot bijis patiess un apgaismots gnostiķis, tādēļ Jēzus 

pats lūdzis, lai Jūda viņu nodotu, lai arī Jēzum būtu iespēja atbrīvoties no šīs pasaules. 

Jūda ir nevis sliktais, kā tas attēlots četros kanoniskajos evaņģēlijos, nē, patiesībā tieši 

viņš ir īstais varonis. Un tieši Jūdas evaņģēlijā mums beidzot tiek atklāta patiesā 

kristietība. Helēna Pagale (Elaine Pagels), Prinstonas Universitātes reliģijas profesore, 

kura specializējas gnostiķu studijās, priecīgi paziņoja: „Šie atklājumi uzspridzina mītu 

par monolītu reliģiju un parāda, cik dažāda un fascinējoša bija agrīnā kristietība.”
2
 

Nu ko, kas te vēl būtu piebilstams? Vispirms jau jāsāk ar pašu Jūdas evaņģēlija 

tekstu. Kad tiek atrasti jauni manuskripti, tad sākotnēji pētnieku aprindām tiek darīts 

pieejams gan oriģināls, gan tulkojums. Ne tā tas bija gadījumā ar Jūdas evaņģēliju. 

Kanāls „National Geographic” nedēļu pirms Lieldienām pārraidīja Jūdas evaņģēlijam 

speciāli veltītu divas stundas izlaidumu. Oriģināls nav pieejams. Nākamajā dienā, 

Lieldienu nedēļas pirmdienā, trīs grāmatas ar teksta tulkojumu jau bija pieejamas 

tirdzniecībā. Oriģināls vēl aizvien nav pieejams. Pēc kāda laika beidzot parādījās arī pats 

teksta oriģināls koptu valodā. Un tad tūdaļ kļuva skaidrs, kāpēc oriģināla publicēšana bija 

aizkavējusies. Nav runa par to, ka raidījuma veidotāji, vai arī trīs grāmatu autori būtu 
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neprecīzi interpretējuši Jūdas evaņģēlija vēstījumu.
3
 Nē, vienkārši tulkojumos bija 

ieviesušās dažas „nebūtiskas” nepilnības. Kādas?  

Vispirms jau nekur oriģinālajā tekstā neparādās Jēzus lūgums Jūdam viņu nodot. 

Tāds sīkums! Bez tam Jūda šajā tekstā nav nekāds varonis. Viņš ir pats sliktākais no 

muļķu bara, no kuriem neviens nesaprata, kas bija Jēzus, pretstatā ar atziņu 

apdāvinātajiem gnostiķiem. Arī sīkums?! Pats Jūdas evaņģēlijs ir kā parodija vērsta pret 

kristiešiem un jūdiem, tas ņirgājās par abiem; tas izsmej Vakarēdienu, un tas izsmej 

izpratni par Jēzu kā par Dieva Dēlu. Jūdas evaņģēlijā par Kristu tiek saukts Sets (Ādama 

dēls), nevis Jēzus. Sīkums?! Jūdas evaņģēlijā Jēzus bija gudrības skolotājs, un Viņš 

nenāca no Dieva. Viņš nebija dzimis, bet gan parādījies pa tiešo no Barbelo, viena no 

pirmajām emanācijām no Pašģenerējošā (domāts augstākais dievs). Un starp citu, 

gnostiķu patiesais dievs šeit nav pasaules radītājs.  

Arī nosaukums ir nevis evaņģēlijs saskaņā ar Jūdu, kā tas ir visiem kanoniskajiem 

evaņģēlijiem, bet gan vienkārši Jūdas evaņģēlijs.
4
 Šis evaņģēlijs bija zināms arī pirmajos 

gadsimtos un uz to, kā vienu no gnostiķu tekstiem, kuri savai popularitātei nelietīgi 

izmanto Jēzus vārdu, norādīja jau iepriekšējā nodaļā minētais Lionas bīskaps Irenejs.
5
 Arī 

šodien zināmā Jūdas evaņģēlija kopija nāk no Codex Tchacos, kurš bez Jūdas evaņģēlija 

saturēja vēl pāris gnostiķu tekstus, - Filipa vēstuli, Jēkaba Pirmo atklāsmi un Allogēna 

(svešinieka) grāmatu. Tik „uzticama” bija šī sensācija, kura pateicoties  „godprātīgajiem” 

pētniekiem, „uzticamajam” kanālam „National Geographic” un lētticīgām ziņu 

aģentūrām, apskrēja teju vai visu pasauli.  

 

 

 

[Turpinājums sekos...] 

                                                           
3
 Kloha, Jeffrey, Jesus and the Gnostic Gospels, Concordia Theology Quarterly, Volume 71:2, April 2007, 136-

138.lpp.   
4
 Citēts no Dr. Jeffrey Kloha prezentācijas, Village draudzē, St.Louis’ā, 2008. gadā.  

5
 Alexander Roberts, James Donaldson, [editors] Ante-Nicene Fathers, 1.Sējums, [Irenejs, Against Heresies, 

1.Grāmata] Hendrickson Publishers, 1994, 358.lpp 


