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Priekšvārds 
Kristīgās kultūras laikmets Eiropā noriet – kontinentā, 

kas bija tās šūpulis. Par sakrālās mākslas pieminekļiem 

kļuvušās baznīcas tiek pārdotas, jo samazinās 

dievkalpojumu apmeklētāju skaits. Iemesls šādai virzībai 

kļūst nojaušams, kad četros Evaņģēlijos sakopotās liecības 

tiek ņemtas nopietni. Tur sastopamies ar tekstu, kuru būtu 

derējis ar zelta burtiem rakstīt Bībelē, bet kas ir šī laika 

kristietībā vairumam palicis svešs – Jēzus lūgšana. Viņš 

lūdz Dievu, lai dod mācekļiem to, ko ar saviem spēkiem 

neviens nevar sasniegt – kļūt par dalībnieku Dieva 

valstības nākšanā. Šī lūgšana kristiešu garīgās dzīves 

apvārsnī nav nemaz atrodama. Novirze ir sākusies jau drīz 

pēc paaudžu maiņas otrajā gadsimtā, kad četriem 

evaņģēlijiem – kristietības pamatdokumentiem – zuda 

liecinieku loma. Nav vēsturē tāda posma, un nav tādas 

Baznīcas sadrumstalotajā kristietībā, kurā Jēzus lūgšanai 

par mācekļiem būtu tikusi veltīta uzmanība. Tā aptver 

veselu nodaļu Jāņa evaņģēlijā – septiņpadsmito. 

Otra nelaime ir Jēzus mācības pārvēršana maģiskā 

rituālā: Kaut gan divos evaņģēlijos ir apliecināts, ka 

Tēvreize ir Jēzus mācības daļa kā Dievu lūgt, no mācības 

ietvara tā ir izņemta, un nu ir dzirdama kā formula 

dievkalpojumu rituālā un citos svinīgos aktos. Jēzus 

mācība tiek atmesta un darīts tieši tas, ko viņš ieteica 

nedarīt – virknēt daudzvārdīgus lūgumus, it kā Dievs 

nezinātu, kā viņa bērniem vajag. Zaudējot tik būtisku 

garīgās dzīves daļu – paklausību Jēzus mācībai par 

lūgšanu un pilnīgi ignorējot to, pēc kā viņš pats lūdz – ir 

bijis nenovēršami, ka kristietības sākotnējā izplatīšanās 

spēja apsīka.  
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Taču ir arī labas zīmes. Par Jēzus darbību ir 

saglabājušies rakstiski dokumenti, kas nav nekādā veidā 

vēlāk sagrozīti. Lai cik pārvērtību ir bijis kristietības 

vēsturē, tās pamatdokumenti – četri evaņģēliji ir palikuši 

tādi, kādus lasīja oriģinālā teksta pirmie saņēmēji. 

Evaņģēliji, ar kuriem Bībelē sākas Jaunās derības nodaļa, 

tagad ir katram pieejami internetā. Kam vien ir dators, tas 

var izvēlēties vienu no daudziem tulkojumiem savā 

valodā. Līdz ar to varam konstatēt, ka tik tuvu tik lielam 

cilvēku skaitam vēstījums par Dieva atklāsmi Jēzus 

notikumā vēl nekad nav bijis kā tagad. Kaut arī kristietības 

ietekme Rietumu sabiedrībā samazinās, kaut arī, 

sadrumstalojusies konfesiju dažādībā, kristietība ir kā lielas 

straumes delta, kas sadalās zaros pirms izbeidzas jūrā – šis 

Svēto rakstu neredzamais bet faktiskais tuvums ļauj cerēt, 

ka var notikt kristietības atjaunošanās. 

 Atcerēsimies tās sākumus. Cik strauji vairojās ticīgo 

skaits pa visām Romas impērijas zemēm, neskatoties uz 

vajāšanām.. Miljardos izplatītie Svētie raksti nepaliks bez 

ietekmes. Atliek noskaidrot un atrast ceļu uz pirmo 

kristiešu spēka avotiem. Tas ir šīs grāmatas nolūks.  

 

Dievbijīgais domātājs 
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Ievads 
Šinī grāmatā lasāmā pārdomu virkne ir rakstīta 2013. 

gadā, no marta līdz novembrim. Vadoties no atziņas, ka 

Jāņa evaņģēlijs ir autentiskā Jēzus mācekļa liecību krājums, 

esmu izdarījis secinājumus, kas nav parasti teoloģiskajā 

literatūrā. 

Es nesludinu vienīgi pareizo mācību, bet gan sniedzu 

tikai to, ko domāju. Iztirzāju sakarības, kas maniem 

laikabiedriem ir svešas.  

 Evaņģēliju citāti ir mani tulkojumi no sengrieķu 

valodas. Parasti tie ir burtiski tulkojumi, tomēr dažus 

tekstus sniedzu arī interpretējošā tulkojumā, kur tas kalpo 

senā teksta izpratnei. Visi citāti no evaņģēlijiem ir rakstīti ar 

slīpiem burtiem.   

 Motivāciju šādam rakstu darbam deva atziņa, ka 

pirmo kristietības gadu desmitu vēsturē slēpjas aizbiruši 

spēka avoti, kurus ikviens evaņģēlija lasītājs pats varētu 

atsegt, uzdrošinoties paļauties uz Jēzus laikabiedru 

liecībām kā atbildīgu autoru tekstiem, kuri vadās no 

patiesības.  

 Šis darbs varētu būt iesākums aizbirušo avotu 

atsegšanai – ierosinājums to turpināt nākamo paaudžu 

Jēzus mācekļiem.  

* 
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Grāmatā ir lietoti šādi saīsinājumi evaņģēliju 

nosaukumiem: 

Mt =   Mateja evaņģēlijs 

Mk =  Marka evaņģēlijs 

LK =  Lūkasa evaņģēlijs  

Ap =  Apustuļu darbi 
 

At = Atklāsmes grāmata 

Jāņa evaņģēlija citātiem ir 
pievienoti tikai nodaļu un 
pantu cipari iekavās. 
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1. Labā vēsts 
Mūsu rīcībā ir agrīnās kristietības laikam tuvākie 

vēsturiskie dokumenti – četri evaņģēliji. Grāmatniecības 

vēsturē nav paralēles, ar ko varētu salīdzināt evaņģēliju 

izcelsmes savdabīgo gaitu. 

Pirmā atšķirība ir lielās lasītāju saimes tapšana, kas 

rodas pirms evaņģēliju rakstīšanas. Tikko uzrakstītos 

tekstus tā uzņēma kā izkaltusi zeme ilgi gaidītu veldzi. 

Lasītāju saime bija kristiešu kopas, kas jau pirms divdesmit 

gadiem bija sākušas vairoties dažādos Romas impērijas 

novados. Tās bija vairojušās uz visām pusēm – iegūstot 

dalībniekus galvenā kārtā sava dzīves veida dēļ. Agrīno 

kristiešu rīcībā nebija nekādu tekstu. Kamēr vēl dzīvoja 

Jēzus laikabiedru paaudze, tikmēr informāciju par viņa 

vārdiem un darbiem izplatījās kā mutiskas liecības. Netrūka 

stāstu par sastapšanos ar viņu. Trūka vienīgi rakstīta 

pārskata par viņa darbības kopumu.  

Otra īpatnība bija tā, ka autori rakstīja par notikumiem 

ne ātrāk kā pēc divdesmit gadiem. Nebija pieprasījuma pēc 

kaut kādiem rakstiem. Pa to laiku caur atmiņas sietu bija 

izbirušas visas sīkās detaļas un pāri palicis būtiskais – tas, 

kas ir bez pārtraukuma aizvien no jauna pārrunāts – gan 

mācekļiem savā starpā par notikušo spriežot, gan par to 

stāstot nezinātājiem. 

Trešais vienreizīgums ir evaņģēlija kopiju pavairošanas 

sekmīga plūsma: Kaut gan pārrakstot tekstus ar spalvu un 

tinti uz papirusa tas notika samērā gausi, tomēr kopijas 

vairojās līdzīgi kā ticīgo kopienas pašas – ģeometriskās 

secības ātrumā – jo nu jau bija radusies liela gaidītāju saime. 
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Ceturtais, apbrīnas cienīgs fakts ir tekstu precīzā 

kopēšana: Saturā nav pielaistas nekādas izmaiņas. Tas 

izskaidrojams ar stingro liecības raksturu, kas ir tipisks 

evaņģēlijiem. Tie nav filozofiski sacerējumi, kurus varētu 

modificēt ikviens pēc savas patikas. Liecību saturs ir 

negrozāms. Pavairošanas procesa gaitā ir bijuši dzīvi arī 

paši liecinieki. Kopiju pilnīgi vienādais saturs liecināja par 

oriģināla esamību, kaut arī tas jau no biežas attīšanas un 

lasīšanas (pirkstu līdzi velkot pa lasāmo rindiņu) bija 

nodilis. 

Lai kas būtu mainījies kristietības vēsturē – evaņģēliji ir 

palikuši nemainīti kopš to tapšanas brīža. Laikā, kad tekstu 

pavairošanas tehnika vēl atradās gadsimtiem tālu no 

Gutenberga pirmās spiestuves un to veica tikai aroda 

speciālisti – rokrakstu kopētāji, kas ar tinti uz papirusa, 

koka tāfelītēm vai pergamenta loksnēm norakstīja doto 

saturu – jau tanī laikā ir notikusi apbrīnojami strauja 

evaņģēliju izplatīšanās uz visām pusēm pa Romas 

ķeizarvalsti – kā vilnīši no akmens kritiena ūdenī. Tas nav 

noticis ne ar kādu citu literatūru. Neviena prātnieka raksti 

nepieredzēja tādu izplatības veidu un ātrumu kā četri 

evaņģēliji.  
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