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Priekšvārds

“.. šajās pēdējās dienās viņš [Dievs] ir runājis uz mums caur Dēlu” 
(Ebr 1:2). “Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos!” (13:8). 
“Kad jūs dzirdat viņa balsi šodien, neapcietiniet savas sirdis!” (4:7). 
“Tad nu ar drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim, lai tiktu ap-
žēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī” (4:16). 
“Ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām” 
(11:1). “Uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu, kas 
viņam sagatavotā prieka dēļ, par kaunu nebēdādams, ir pacietis 
krustu un nosēdies Dieva tronim pa labai rokai” (12:2). “Tā mums 
ir stiprs un drošs dvēseles enkurs, kas sniedzas dziļi iekšā aiz priekš-
kara, kur Jēzus par mums iegāja pirmais, uz mūžiem tapdams par 
augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas” (6:19–20). “Lai jūsu domas 
ir brīvas no mantkārības, lai jums pietiek ar to, kas jums ir! Pats 
Dievs taču ir sacījis: es tevi nekad neatstāšu un nekad nepametīšu ..” 
(13:5).

Šie atsevišķie panti no Vēstules ebrejiem skan vareni kā diev-
nama zvani, aicinot tavu dvēseli atsaukties Dieva aicinājumam Jēzū 
Kristū. Turklāt Vēstulē ebrejiem ir daudz vairāk, ko lasīt, studēt un 
izzināt. Ne vienmēr to izdodas uztvert viegli un ātri. Daži ticības 
brāļi un māsas palaikam atzīst, ka Vēstule ebrejiem ir nopietns ga-
rīgās dzīves izaicinājums.

Manas Bībeles studijas par Vēstuli ebrejiem tapušas laika gaitā, šo 
brīnišķīgo Dieva vārdu lasot kopā ar brāļiem un māsām Suntažu lu-
terāņu draudzē 2010.–2011. gadā un Cēsu Sv. Jāņa luterāņu draudzē 
2018.–2019.  gadā. Papildus Bībeles studijām tika gatavots izdales 
materiāls, kas apkopots šai grāmatā. Protams, daļa no rakstītā teksta 
prasītu plašāku skaidrojumu, jo tas ir tikai papildinājums Bībeles 
studijās runātajam. Zināmā mērā šī nelielā grāmata var kļūt par 
pakāpienu tavās turpmākajās studijās Dieva vārda dziļumā. Jebkurā 
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gadījumā katra neprecizitāte vai neskaidrība paliek tikai un vienīgi 
mana atbildība.

Manas teoloģijas studijas aizsākās Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas (LELB) augstākās teoloģiskās mācību iestādes Lutera 
Akadēmijas Pedagoģiskajā nodaļā (2004.–2005. g.), pēc viena mā-
cību gada pārejot uz studijām Pastorālajā nodaļā (2005.–2009. g.). 
Par vienu no padziļināti apgūstamajiem priekšmetiem izvērtās sen-
ebreju valodas studijas, pamatkursu apgūstot pie Mg.  theol. Lailas 
Čakares, Vecās Derības tulkotājas 2012. gada Bībeles izdevumam, 
un padziļinot zināšanas Leipcigas Universitātes Teoloģijas fakultātē 
(2007.–2008.  g.) ar senu hebraistikas vēsturi un pēc mācību gada 
nokārtojot t.  s. hebraicum eksāmenu pie Dr.  theol. Kristiana Štrei-
berta (Christian Streibert). Vērtīgākais manās teoloģijas studijās bija 
vienlaicīgā kalpošana LELB evaņģēlista amatā kopš 2004. gada, 
kas nozīmēja lasīt Dieva vārdu uz ceļiem – lūgšanās – un atbildēt 
uz praktiskām draudzes garīgajām vajadzībām. Ne mazāk vērtīgs ir 
mans maizes darbs, kur studijas noritēja paralēli teoloģijas studijām, 
iegūstot ārsta grādu (2000.–2006.  g.) un radiologa specialitāti 
(2006.–2011. g.). Cilvēks nav tikai miesa, bet arī dvēsele un gars, 
kur Dieva vārds dziļi iespiežas tevī, atstājot mūžīgās dzīvības pēdas 
(sal. Ebr 4:12).

Lai gan man savulaik šķita, ka Vecās Derības studijas vairāk 
atbilstu manām interesēm un kvalifikācijai, draudzē nācās vadīt 
Bībeles studijas par Jaunās Derības grāmatām – Pāvila vēstuli gala-
tiešiem, Pāvila 1. vēstuli korintiešiem un Atklāsmes grāmatu. Pēc 
krietna laika kalpošanā Dievs caur Kristus draudzi mani aicināja 
studēt Vēstuli ebrejiem, jo draudzes locekļiem par to radās padziļi-
nāta interese un tika uzdoti man grūti atbildami jautājumi. Bībeles 
studijās es nebiju viens un varēju stāvēt uz pleciem tiem, kas Vēstuli 
ebrejiem studējuši pirms manis. Grāmatas lappusēs tiks pieminēti 
Bībeles komentāri par Vēstuli ebrejiem, kuri man šķita vērtīgi per-
soniskajā gatavošanās procesā. No tiem īpaši vēlos izcelt Herolda 
V. Etridža (Harold W. Attridge, 1989. g.), Krega R. Kestera (Craig 
R. Koester, 2001. g.) un Džona V. Klainiga (John W. Kleinig, 2017. g.) 
komentārus.
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Protams, neatsverams instruments darbam ar Jauno Derību ir sen-
grieķu valodas zināšanas, ko apguvu pie Dr. math., Mg. philol. Daiņa 
Zepa, mācītāja un Jaunās Derības tulkotāja 2012. gada Bībeles iz-
devumam. Vienmēr ar patiesu prieku atceros, kā Lutera Akadēmijā 
sengrieķu valodas vakara nodarbības pie Daiņa Zepa sākām ar Tā 
Kunga lūgšanu grieķiski.

Šai grāmatā apkopotās Bībeles studijas balstītas t. s. kanoniskajā 
interpretācijā, kur Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu kanons 
mums saglabātajā tekstā tiek atzīts par Dieva vārdu un atsevišķas 
grāmatas, nodaļas un panti kopsakarībā skaidro cits citu. Tas no-
zīmē, ka Bībeles studijās daudzviet iekavās tiks sniegtas norādes uz 
līdzīgām rakstu vietām Bībelē, ar ko der iepazīties. Darba apjoma 
ziņā par šīm rakstu vietām parasti nav sniegts padziļināts skaidro-
jums un Bībeles studiju pamattekstu iespējams lasīt, arī neskatot 
visas minētās norādes. Kanoniskā interpretācija nozīmē, ka Dieva 
vārdam ir dievišķa autoritāte pašam par sevi. No Reformācijas 
laika teologiem esam mantojuši šo vērtīgo padomu Svēto Rakstu 
skaidrošanā: Raksti skaidro Rakstus (lat. scriptura scripturae interpres; 
scriptura sacra sui ipsius interpres). Neskaidrākas Bībeles rakstu vietas 
tādējādi tiek skaidrotas ar citu rakstu vietu palīdzību. Šādu prin-
cipu Dr. Mārtiņš Luters jau postulēja 1520. gadā, pamatotiem un 
bibliskiem argumentiem atbildot uz Romas pāvesta Leona X izdoto 
bullu, kas lika atsaukt M. Lutera mācību kā aplamu (WA 7,97).

Šai grāmatā apkopotās Bībeles studijas par Vēstuli ebrejiem var 
lasīt kā vienotu veselumu, bet var lasīt tikai atsevišķas nodaļas, par 
kurām ir padziļināta interese. Tās var izmantot gan individuālajās 
Bībeles studijās, gan Bībeles studiju grupās.

Bībeles studijas par Vēstuli ebrejiem pamatā balstītas 2012. gada 
Bībeles tulkojumā (Latvijas Bībeles biedrība). Nepieciešamības 
gadījumā norādīta sengrieķu vārdu latviskā izruna un iespējamie 
oriģinālteksta tulkojumi.

Dieva vārda lasīšanas mērķis ir ticība trīsvienīgajam Dievam un 
aicinājums būt līdzdalīgam Debesu Jeruzalemē pie Tā Kunga. Tās 
ir tavas īstās mājas. Vecā un Jaunā Derība organiskā veselumā atklāj 
Dieva vārdu kā Bauslību un Evaņģēliju, kā likumu un žēlastību, 
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ļaujot saprast kopīgo un atšķirīgo starp dažādām Bībeles daļām, lai 
nepaliktu neskaidrībā vai vieglprātīgi nesauktu katru nesaprotamu 
rakstu vietu par pretrunīgu, salīdzinot ar citām. Manuprāt, tā ir liela 
garīga gudrība, ka Dieva vārds sākotnēji ticis rakstīts un pamatā tiek 
lasīts kristīgās draudzes kopībā. Ko nezina viens, var papildināt otrs. 
Tāpēc mums tiek dots Svētais Gars. Savulaik apustulim Pēterim – 
tāpat kā ikvienam Dieva vārda sludinātājam visos laikos – paliek 
Svētā Gara spēkā uzticētais uzdevums mīlēt Kristu un ganīt Dieva 
ganāmo pulciņu (sal. Jņ 21:15–17).

Es no sirds tev novēlu svētīgi pavadīt laiku ar Jēzu Kristu šais 
Bībeles studijās un gūt patiesu prieku no Vēstules ebrejiem!

Jānis Tolpežņikovs
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1. tēma:  Ievadjautājumi Jaunās Derības Vēstulē 
ebrejiem. Žanrs, vēsturiskais fons, grāmatas 
autors, sarakstīšanas laiks, sarakstīšanas 
vieta, adresāti, interpretācijas vēsture, 
retorikas loma, teoloģiskais vēstījums, satura 
izklāsts, manuskripti

Žanrs. Gadsimtiem Vēstule ebrejiem tika uzskatīta par vēstuli 
bez formāla adresāta, nosūtītāja vai sveicinājuma. Vēstules žanram 
atbilst tikai beigu daļa – epistulārs noslēgums (13:18–25). Teologi ir 
izvirzījuši dažādas hipotēzes par iespējamo Vēstules ebrejiem žanru: 
teoloģisks traktāts par Kristus priesterību, meditācijas vai liturģijas 
teksts. Ebr 13:22 tā saukta par “pamudinājuma vārdu” (grieķu vārda 
paráklēsis tulkojums plašāk – arī mierinājums, iedrošinājums). Pē-
dējos divus gadsimtus Vēstuli ebrejiem uzskata par sprediķi ar epis-
tulāru noslēgumu.

Vēsturiskais fons. No svarīgākajiem 1.  gadsimta notikumiem, 
kas ir būtiski Vēstules ebrejiem izpratnē, minami: 1) Klaudija  edikts 
(par tapšanas gadu pētnieku domas dalās, parasti to datē ar 49. g. pēc 
Kr., iespējamais laika posms – 41.–53. g.), kad imperators Klaudijs 
izraidīja jūdus un jūdu izcelsmes kristiešus no Romas, iespējams, 
sinagogās radušos nekārtību dēļ saistībā ar jauno kristīgo mācību 
(Jaunajā Derībā pieminēts Apd 18:2); 2)  Jeruzalemes Tempļa no-
postīšana imperatora Vespasiāna laikā (70.  g. pēc Kr.), 73.  gadā 
tika sakauti pēdējie jūdu sacelšanās dalībnieki Masadas cietoksnī; 
3) kristiešu vajāšanas 1. gadsimtā Romas Impērijā (64. g. pēc Kr. 
imperators Nerons apvainoja Romas kristiešus pilsētas plašo uguns-
grēku izraisīšanā un brutāli sodīja ar nāvi, ļoti nežēlīgi pirms tam 
spīdzinot, piemēram, degošus kristiešus izmantoja par laternām 
naktī; 1. gs. 90. gados bija plašas vajāšanas imperatora Domiciāna 
laikā, bet vajāja tikai denuncētus kristiešus, par kuriem varasiestādes 
saņēma ziņojumus; visaptverošas, tirāniskas kristiešu vajāšanas 
Romas Impērijā bija tikai pēc imperatora Decija edikta 250.–251. g., 
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ar Milānas ediktu 313. g. Romas Impērijā pasludināja reliģiju brī-
vību, kristietība kļuva par atļautu reliģiju).

Grāmatas autors. Divas no Jaunās Derības grāmatām ir ano-
nīmas, bez tekstā norādīta autora: Vēstule ebrejiem un Jāņa 1. vēs-
tule. Tādējādi autors ir nezināms, bet tas ir Dieva vārds, uzticama 
liecība (Ebr 2:3). Senbaznīcā šis viedoklis asi dalījās. No Ebr 2:3 
var saprast, ka Vēstules ebrejiem autors Kristus Evaņģēliju saņēma 
no viņa mācekļiem (apustuļiem), tāpēc viņš diez vai bija apustulis. 
Viņš, iespējams, pārstāvēja otro kristiešu paaudzi pēc Kristus Debes-
braukšanas (apmēram 1. gadsimta 60. gados).

A. Apustulis Pāvils. Austrumu Baznīca par autoru viennozīmīgi 
atzina apustuli Pāvilu (13:24 minēts Timotejs; 13:25 minēta Itālija; 
Pāvilu parasti saista ar kalpošanu un martira nāvi Romā; sveicinā-
jumi 13:16–25 līdzīgi Pāvila vēstulēm). Rietumu Baznīca par au-
toru izsakās piesardzīgi, bet līdz 4. gadsimtam arī tā iekļāva Vēstuli 
ebrejiem JD kanonā (tiesa, lielā mērā to saistot ar apustuli Pāvilu 
kā autoru). Kopīgi ar Pāvila vēstulēm ir jēdziens “miera Dievs” 
(13:20; Rm 15:33; 16:20; 2Kor 13:11; Flp 4:9; 1Tes 5:23). Kopīgi 
ticība tiek raksturota kā sacīkstes (12:1; Flp 1:20; 1Tes 2:2). Caur 
Kristu viss ir radīts (1:1–4; 1Kor 8:6). Pēc paaugstināšanas Jēzus ir 
pie Tēva labās rokas (2:9; Rm 8:3, 24; Flp 2:5–11). Mozus derības 
vietā Dievs dod jaunu derību (8:6–13; 2Kor 3:1–18). Valodniecisko 
izteiksmes līdzekļu dēļ ir gan līdzības, gan atšķirības no Pāvila vēs-
tulēm. Mūsdienās Pāvils kā autors vairs netiek viennozīmīgi atzīts. 
Origens 3. gadsimtā par autoru uzskatīja vai nu Pāvila kalpošanas 
līdzgaitnieku, vai sekotāju.

B.  Barnaba, viņš bija levīts (Apd  4:36), mācītājs un pravietis 
(11:22–26), un viņam bija laba reputācija.

C. Apolls bija Pāvila līdzstrādnieks (1Kor 3:5–6; 16:12). Balstoties 
Apd 18:24–28, Apolls ar VD palīdzību pierādīja, ka Jēzus ir apso-
lītais Mesija. Pirmais, kas uzskatīja, ka Apolls ir iespējamais autors, 
bija M. Luters.

D.  Romas Klements – viņa autorību agrīnajā Baznīcā pieminēja 
Origens; šī versija ir spēcīga, ja Klements ir tā pati persona, kas 
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Flp 4:3. Vēstule ebrejiem atbalsojas Klementa 1. vēstulē korintie-
šiem.

E. Lūka. Arī Lūka bija Pāvila līdzstrādnieks (Kol 4:14; 2Tim 4:11). 
Gan Lūkas darbiem (Lūkas evaņģēlijam, Apustuļu darbiem), gan 
Vēstulei ebrejiem ir raksturīga augstākā līmeņa literārā grieķu va-
loda. Bet valodnieciskajos pētījumos ir konstatēts, ka Vēstule ebre-
jiem ir tikpat līdzīga Lūkas darbiem kā Pāvila vēstulēm. Ir līdzības 
starp Lk 1:1–4 un Ebr 1:1–4, ka Dieva liecinieku un runasveidu ir 
daudz.

F. Citi autori (Akils un Priskilla; Sīla). Akils un Priskilla bija Pāvila 
līdzstrādnieki, Sīla sarakstīja 1. Pētera vēstuli kopā ar apustuli Pē-
teri, atrodamas līdzības.

Sarakstīšanas laiks. Liela daļa pētnieku domā, ka tas noticis 
laikā pirms 70. g. pēc Kr. – pirms Jeruzalemes Tempļa sagraušanas. 
Šāds viedoklis ir balstīts apstāklī, ka Vēstulē ebrejiem nav runāts par 
Tempļa nopostīšanu. Hipotētiski iespējamais sarakstīšanas laiks ir 
no 50. līdz 90. gadam, jo tā citēta Klementa 1. vēstulē korintiešiem, 
ko datē ap 96. gadu.

Sarakstīšanas vieta. Nezināma.
Adresāti. Spriežot pēc Vēstules ebrejiem nosaukuma un satura, 

tā, visticamāk, adresēta jūdu izcelsmes kristiešu draudzei vai arī 
jauktai draudzei (jūdu un pagānu izcelsmes), mazāk ticams, ka tā 
ir tikai pagānu izcelsmes kristiešu draudze. JD grāmatu virsraksti 
ir no 2. gadsimta, tādējādi vārds “ebrejiem” vairāk liek domāt par 
jūdu izcelsmes kristiešiem (etniskajiem jūdiem vai prozelītiem – cil-
vēkiem, kas pievienojušies jūdaismam). Kur atradusies šī draudze? 
Populārākās versijas ir divas: 1) Jeruzalemē vai citviet Palestīnā (jo 
galvenā vēstules tēma – Jeruzalemes Tempļa dievkalpojums un upu-
rēšanas konteksts) un 2) Romā (13:24 minētie “ticīgie Itālijā”, kas 
sūta sveicienus mājiniekiem, Romas bīskaps Klements citē Vēstuli 
ebrejiem, Romā ap 60. g. bija vairākas mājas draudzes (Rm 16:3–5, 
14, 15), Timoteju pazina Romā (Ebr 13:23; Rm 16:21); galvenā versija 
kopš 18. gadsimta). Iespējams, adresāts nav viena konkrēta draudze, 
bet gan Vēstule ebrejiem domāta kā atklāta vēstule vairākām drau-
dzēm. No adresātu personiskajiem apstākļiem Vēstulē ebrejiem 
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 minēta viņu pagātnes pieredze (2:3-4; 10:32–34) un pašreizējā si-
tuācija (5:11–12; 6:9–12; 10:25; 12:4).

Adresātu pieredze nav vienkārša, to var nosacīti iedalīt trīs 
posmos. 

1. Evaņģelizācija, atgriešanās, brīnumi, Svētā Gara nākšana, Kris-
tība un roku uzlikšana (centrālais teksts 2:3–4). Vēstule ebrejiem 
rakstīta otrās paaudzes kristiešiem, kuriem nesludināja aculieci-
nieki. Evaņģelizētāji bija vairāki (Jēzus sūtīja pa divi Lk 10:1; sal. 
Apd  13:2–3; 15:39–40; 16:3; 1Kor  1:1; 2Kor  1:1; 3Jņ  6). Apkārt 
ceļojošie evaņģēlisti un misionāri uzkavējās kādu laiku, starp-
posmos draudzē kalpoja vecaji un draudzes vadītāji (Ebr 13:7). At-
griešanās kļuva acīmredzama (6:4–5). Evaņģēlistiem bija dāvanas 
darīt brīnumus Jēzus Vārdā – parasti dziedināšanu vai eksorcismu. 
Svētais Gars atklājās. Pravietošana un runāšana mēlēs bija sasto-
pams fenomens, bet visbiežāk bija ticība Jēzum, kam sekoja roku 
uzlikšana (6:1–2). Senbaznīcā kristieši no pasaules atšķīrās gan ar 
ticības apliecību (3:1; 4:14; 10:23), gan ar Kristību (10:22; Gal 3:28; 
1Kor  12:13). Atgriešanās Vēstulē ebrejiem saukta par apgaismību 
(6:4; 10:32). Iepriekšējie nekristīgie uzskati tādējādi saprotami kā 
grēks un kalpošana citiem dieviem, draudzes locekļus nošķirot no 
sava laika sabiedrības.

2. Nekristiešu naids pret kopienu, fiziskas un psiholoģiskas vajāšanas, 
tostarp ieslodzījumi un īpašumu atsavināšana; kristiešu kopienas nozīme 
un spēks (centrālais teksts 10:32–34). Šeit nav runa par atsevišķu in-
divīdu naidīgumu pret kristiešiem, jo privātīpašuma atsavināšana 
un ieslodzījums nozīmē varas iestāžu iesaisti (10:34; 13:3). Romiešu 
likumos bija legāls ārkārtas risinājums nekārtību gadījumos – tā 
sauktais coercitio (apspiešana, iegrožošana, ierobežošana), kas pie-
ļāva gan pilsoņu, gan nepilsoņu pārmācīšanu – pērienus un admi-
nistratīvos arestus, veicinot likumpaklausību. Coercitio izpaudās kā 
pagaidu kārtība (interdicta), izmantojot administratīvos un militāros 
resursus, uzliekot soda naudas (multae), arestējot (vincula, prensio), at-
savinot īpašumus (pignoris capio), sodot ar pērieniem (verbera), izņē-
muma gadījumos – nāvessods (coercitio plenissima, coercitio capitalis). 
Coercitio kārtību nedrīkstēja lietot, lai vērstos pret  miermīlīgiem  
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iedzīvotājiem (Apd  14:5; 16:22–23, 37). Coercitio kārtību sāka ar 
maģistrāta lēmumu (maģistrāts bija ikgadēji Romas Senātā vēlēts 
vietējās provinces vadītājs). Vēršanās pret kristiešiem nevarēja būt 
pilnībā legāla. Šādu kārtību izmantoja ar Klaudija ediktu Romā ap 
49. gadu, lai apspiestu nekārtības dažās sinagogās kristiešu mācības 
dēļ. Nopietnākas kristiešu vajāšanas (līdz pat nāvessodiem) bija 
imperatora Nerona un imperatora Domiciāna laikā. Kristiešus pa-
mazām izstūma ne tikai sinagogas, bet arī vietējās pilsētas sabiedrība 
(13:14). Kristiešus denuncēja Kristus Vārda dēļ (sal. 1Pēt 4:14, 16). 
Jūdiem Romas Impērijā bija izņēmuma tiesības, praktizējot savu 
reliģiju, jo tā bija ar senām saknēm. Kristiešus ienīda, jo viņi pār-
stāvēja jaunu, sektantisku kustību. Fiziskie sodi un ieslodzījums lika 
pārdomāt savu ticību, varbūt pat atteikties no tās...

3. Naida perioda ieilgšana, draudzes šķelšanās un nepatika pret to; 
daudzi saglabāja ticību, bet citi – pameta sapulces, šai laikā rakstīta 
Vēstule ebrejiem. Vārdiskie uzbrukumi un ieslodzījums ieilga (13:3, 
13). Draudzes locekļi vairījās apmeklēt brāļus un māsas cietumā, 
redzot to kā sociālu stigmu. Citi turpināja rūpēties par cietušajiem 
(6:10; 13:1). Sākās ticīgo kopības ignorēšana (2:3; 5:11; 6:12; 10:25). 
Galu galā atkrišana no ticības (apostāze) kļuva par biežu parādību 
(3:12; 6:4–6; 10:26; 12:16–17). Vēstule ebrejiem mudina izturēt ti-
cības pārbaudījumos (3:6; 4:14; 10:23, 25). Nedaudzi sāka atgriezties 
jūdaismā, kam bija īpašs Romas protektorāts (13:9–13).

Draudzes kopības raksturojums. Saukta par namu (3:6; 10:21), ti-
cīgos apzīmējot par Dieva dēliem [un meitām] (2:10), brāļiem [un 
māsām] (3:1; 13:22), Jēzus brāļiem [un māsām] (2:11–12). Draudzē 
bija gan precētie (13:4), gan neprecētie. Sadraudzība tika saprasta 
kā kopība ar citām draudzēm (13:24). Viena versija ir, ka Vēstule 
ebrejiem rakstīta konkrētai mājas draudzei (sal. Apd  18:7; 20:8; 
1Kor  16:19; Kol  4:15; Flm  2). Iespējams, vārds “sapulce” nozīmē 
kopību ap 30–50 cilvēku lokā. Kopībā tika lasīts “pamudinājuma 
vārds” (13:22), ko skaidroja un mācīja (3:12–13), bija kopīgas lūg-
šanas (4:16; 10:22) un slavēšana (13:15), kā arī ticības apliecība 
(3:1; 4:14; 10:23). Kopīgā ticība bija šī: Jēzus ir Dieva Dēls (1:1–14), 
kas izpaužas viņa priesterībā (5:5–6) un ciešanās (5:8). Draudzē 
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bija  “vadītāji” (13:7,  17,  24) – cilvēku grupa, nevis viens mācītājs 
vai bīskaps. Notika savstarpēja garīga padomdošana cīņā ar grēku 
(3:12–13; 12:15–16).

Draudzes attiecības ar sinagogu. Kristīgā dievkalpojuma elementi ir 
ļoti līdzīgi sinagogas sapulcēm un lūgšanām, izņemot Svēto Vakar-
ēdienu. Vēstulē ebrejiem netiek diskutēts par apgraizīšanu. Sabats 
parādās tikai tādā nozīmē kā pēcnāves atdusa Dievā, ne iknedēļas 
svētā diena (4:9). Jūdu ēšanas paradumi kristiešiem nav jāievēro 
(9:9–10; 13:9). Jēzus ir pārāks par Mozu (3:1–6). Notiek apzināta 
nošķiršanās no jūdaisma.

Draudzes attiecības ar grieķu-romiešu sabiedrību. Sava laika sabied-
rībā kristieši ir svešinieki (11:9). Vēstule ebrejiem rakstīta grieķiski, 
lai to saprastu plašāka auditorija, ebreju izcelsmes vārdi jeb semī-
tismi tiek skaidroti (7:2). Vēstulē ir daudz garīgu aksiomu: Dievs kā 
visa Radītājs un Uzturētājs (2:10), Dievs kā Celtnieks (3:3), ciešanas 
ir vērtīga pieredze (5:8–9), Dievs nekad nemelo (6:18), pēdējā griba 
jeb testaments stājas spēkā nāves brīdī – Kristus nāve mūs glābj no 
grēka (9:15–17). Vēstulē ebrejiem tiek lietoti retoriski un filosofiski 
jēdzieni, galvenokārt platonisms, un mērķis ir pagodināt Kristu, 
mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju (12:2). Ja draudze tiek sabied-
rības vajāta, tai jārāda pacietība, nevis izmisums.

Interpretācijas vēsture

1.  AGRĪNĀ BAZNĪCA LĪDZ 600.  G. Romas Impērijas 
 austrumos Vēstuli ebrejiem pieņēma ātrāk, jo tā ļoti precīzi atspogu-
ļoja t. s. augsto kristoloģiju no Jāņa evaņģēlija un Pāvila vēstulēm. 
Kristīgajā teoloģijā ļoti palīdzēja Ebr 8–10 izklāsts par veco un 
jauno derību (sasaucas ar 2Kor  3:6, 14). Impērijas austrumos ļoti 
svarīgs bija grieķu filosofijas mantojums, Ebr  1:1 “daudzkārt un 
dažādi” saprasts, ietverot arī filosofu atziņas, ciktāl tās nav pretrunā 
Dieva vārdam. Traucējošais vēstules interpretācijā bija apostātu (ti-
cības noliedzēju) nespēja atgriezties (6:4–6; 10:26–31; 12:17). Tas 
tika saprasts tā, ka arī pēc Kristības izdarītie grēki tiek piedoti, bet 
ne atklāta, neatgriezīga dzīvošana grēkā (sal. grēks pret Svēto Garu 
Mt  12:31–32). Impērijas austrumos apustuli Pāvilu uzskatīja par  
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autoru (P46 papirusā Vēstule ebrejiem novietota uzreiz aiz Vēs-
tules romiešiem). Teoloģiski Austrumu Baznīca ticību skaidroja kā 
dvēseles svētceļojumu pie Dieva, kur šādi aspekti parādās Vēstulē 
ebrejiem (sal. 11:13–16). Rietumu Baznīca agrīni lietoja Vēstuli 
ebrejiem, to plaši izmantoja Romas Klements savā 1. vēstulē ko-
rintiešiem (vistiešākā līdzība 1Klem 36:1–5 un Ebr 1:1–14; 2:17–18; 
4:14–16). Ambrozijs 4. gadsimta beigās rakstīja, ka Ebr 6:4–6 aiz-
liedz pārkristīšanu pēc apostāzes, bet ne grēku piedošanu. Tā bija 
atslēgas interpretācija Vēstules ebrejiem plašai lietošanai. Saskaņā 
ar Vēstules ebrejiem tekstu mācītājus sauca par priesteriem. Mel-
hisedeka kalpošanu ar maizi un vīnu saistīja ar Svēto Vakarēdienu 
un Kristus prototipu. Hiponas sinodes (393. g.) un Kartāgas sinodes 
(397. g.) kanona sarakstā Vēstule ebrejiem saukta par Pāvila vēstuli.

2.  VIDUSLAIKU BAZNĪCA 600.–1500.  G. Nursijas Sv.  Be-
nedikta regula balstījās ticībā kā svētceļojumā pie Dieva  
( Ebr 11:13–16). Sv. Benedikta regulas epilogā (73:8) sacīts: “Ja tu 
steidzies uz debesu Tēviju, lai kas tu arī būtu, pieņem šo vienkāršo 
regulu par sākuma punktu un pildi to ar Kristus palīgu.” Līdzīgi šo 
Rakstu vietu izmantoja Ķempenes Sv. Toms Kristus atdarināšanā 
(1.23.9): “Uzskati sevi par savādnieku un svētceļnieku uz zemes, 
kam nepieder zemes lietas. Turi savu sirdi brīvu un pavērstu uz 
Dievu, jo šeit mums nav paliekošas pilsētas.” Viduslaikos dominēja 
ļoti alegoriska (simboliska) Derības telts un visu elementu interpre-
tācija. Ebr 1:1–3 un Jes 9:1–7 kalpoja par galvenajām perikopēm, ka 
Jēzus nav tikai cilvēka dabas. Kristus Baznīca, izmantojot Ebr 1:3, 
norobežojās no Ārija mācības, ka Jēzus Kristus ir radīts, nevis Radī-
tājs. Pāvests Inocents III Melhisedeka piemērā (ķēniņš un priesteris) 
pamatoja uzskatu, ka pāvestam pienākas arī politiska vara (Ino-
centa III 2. vēstule, Žaka Pola Miņa patroloģijā [Migne], 216: 997).

3.  JAUNIE LAIKI 1500.–1750. G. Humānisms VD un JD 
pretstatīja kā zemākas un augstākas pakāpes morāli, kas kulminēja 
Kristū – visskaidrākajā morālē. Vēstulē ebrejiem vecās un jaunās de-
rības pretstatījums ir plaši iztirzāts. Luterismā tika uzsvērta Bībeles 
tulkošana un agrīnās Baznīcas avotu pētīšana; senajos avotos bija 
diskusijas par Ebr, Jēk, Jūda, Atkl, 2Pēt, 2Jņ, 3Jņ autoritāti un vietu 
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JD kanonā, luterāņu teologu aprindās šos darbus sauca par Antilego-
mena (nevienprātīgi vērtētie), mazāk autoritatīviem. Citās konfesijās 
nebija šāda asa dalījuma. M. Luters nostājās pret Svēto Vakarēdienu 
kā mises upuri, bet sauca to par testamentu, apsolījumu, dāvanu. 
Reformāti neapšaubīja kanoniskumu, Ž.  Kalvins un U.  Cvinglijs 
nostājās pret mises upuri. Romas katoļu tradīcija Tridentas koncilā 
(1545.–1563. g.) par Vēstules ebrejiem autoru neapšaubāmi uzskatīja 
apustuli Pāvilu. Mises upuri sauca par neasiņu upuri, kas ir pretrunā 
upura jēdzienam.

Retorikas loma. Tā kā Vēstule ebrejiem nav klasiskas grieķu 
retorikas paraugs, bet garīgs teksts, no retorikas pamanāmi tikai 
elementi. Retorikā ir svarīgi trīs komponenti: 1) loģiskā argumen-
tācija (gr. lógos), 2) emocionālie iestarpinājumi (gr. pátos); 3) autora 
raksturīpašības (gr. ētos). Loģiskā argumentācija: Dievs rada cilvēkus 
godībai, ko viņi vēl neredz. Jēzus cauri ciešanām ieiet godībā (2:9). 
Jēzus upurī cilvēkiem tiek piedoti grēki, viņi var droši tuvoties 
Dievam (2:9). Dieva tauta, vēstules klausītāji, tiek pamudināti 
uz izturību un pacietību, sekojot apsolītajai Debesu pilsētai (2:8). 
Emocionālie iestarpinājumi: Vēstule ebrejiem gan iedrošina (4:14–16; 
11:1), gan brīdina (10:31), gan kaunina (12:4). Autora raksturīpašības: 
klausītājus pārliecina autora rakstītais, ja viņam uzticas. Vēstules eb-
rejiem autors savus argumentus balsta VD, kas ir autoritatīvs Dieva 
vārds. Dievs ir īstais Vēstules ebrejiem autors, viņš nemelo (6:18). 
Klausītājus autors sauc par brāļiem (3:1) un mīļotajiem (6:9). Epistu-
lārais noslēgums 13:22–25 nozīmē personiskas attiecības.

Teoloģiskais vēstījums. Vēstule ebrejiem ir Dieva runa jeb at-
klāsme caur Jēzu Kristu (1:1–2). Dievs pasaulei atklāj savu plānu, 
kā cilvēcei sasniegt debesu Jeruzalemi, kur viss tiks darīts pilnīgs 
(2:5–9; 12:22–24).

Kosmoloģija (mācība par pasauli). Tā ir Dieva radīta (1:2; 11:3) un 
uzturēta (2:10). Pasaule ir pārejoša, iznīcīga (1:10–12). Viss cilvēcis-
kais nav sinonīms ļaunumam, jo Kristus iemiesojās un nodzīvoja uz 
zemes bez grēka (2:11–15; 4:15).

Eshatoloģija (mācība par pēdējām lietām / laiku beigām). Vēstule eb-
rejiem rakstīta “pēdējās dienās” (1:2), kad Jēzus atrodas godībā, ko ar 
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laiku iemantos ticīgie (4:9–10). Pastarā tiesa vēl nav notikusi (9:27). 
Cilvēki vēl nav godībā (13:14). Joprojām valda ciešanas. Godība 
būs Kristus otrajā atnākšanā (9:28; 10:36–39). Bezdievji tiks tiesāti 
(6:4–8; 10:26–31). Nonākšana Debesīs Vēstulē ebrejiem salīdzināta 
ar Dieva atdusu, ieiešanu vissvētākajā vietā vai debesu Jeruzalemē.

Kristoloģija (mācība par Jēzu Kristu). Jēzus ir Dieva Dēls (1:5–6, 
citējot Ps 2:7; 2Sam 7:14). Jēzus ir līdzvērtīgs Dievam – pie labās 
rokas (1:13; Ps  110:1). Par Jēzu Kristu Vēstulē ebrejiem runāts 
trejādi: 1)  pirms pasaules radīšanas (1:2; sal. Flp 2:6–11; 1Kor 8:6; 
Kol 1:15–20; Jņ 1:1–18); viņš ir dievišķs un nemainīgs (13:8), miesā 
nākšana viņu pazemina (2:7); 2) zemes dzīves laikā – viņa asiņu izlie-
šanā ir grēku piedošana (9:12, 14, 22); Jēzus uzticamība ciešanās ir 
paraugs viņa mācekļiem (12:3; 13:13); Jēzus ir no Jūdas cilts (7:14), 
kas viņu dara nederīgu levītu priesterībai – tā ir jauna priesterība, 
pēc Melhisedeka kārtas; tiek mācīta cilvēka Jēzus dedzīgā lūgšana 
(5:7; Getzemanē vai pie krusta); tiek pieminēta Jēzus krustāsišana 
(12:3; 13:12); 3) mūžīgajā priesterībā un paaugstināšanas stāvoklī Jēzus 
saukts par Kungu (1:13) un par mūžīgu priesteri pēc augšāmcelšanās 
(7:8, 16; 9:11–14; 10:1–18); pēc Jēzus paaugstināšanas jauni upuri 
vairs nav vajadzīgi (10:12–14).

Dieva apsolījumi. Dieva apsolījumi ir uzticami, uz tiem varēja pa-
ļauties jau VD laikā (6:15; 11:33). No Dieva puses apsolījumi ved pa 
dzīvības ceļu, īpašs piemērs ir Ābrahāms (11:17–19).

Vecā un jaunā derība. Vecā derība ir Sīnaja derība (2Moz 24:3–8), 
jaunā derība sakņojas Jeremijas pravietojumā (Jer  31:31–34, citēts 
Ebr 8:8-12). Veco derību rakstīja uz akmens plāksnēm, jauno – uz 
sirds plāksnēm. Veco derību deva uz laiku, jauno – mūžīgi. Vecajā de-
rībā vajadzēja dzīvnieku upurus, jaunajā – Jēzus upuri. Jēzus Kristus 
par jauno derību sauca Svēto Vakarēdienu (1Kor 11:25; Lk 22:20), 
kas ir grēku piedošanai (Mt 26:28). Līdzīgi vecās un jaunās derības 
tēma sasaucas ar 2Kor 3:1–18.

Tora (Bauslība). Tā bija ierobežota laikā (9:9–10). Vēstulē ebre-
jiem pieminēta desmitā tiesa (7:5), priesteri (7:8), upuri (8:4; 10:8), 
ēdieni un šķīstīšanās rituāli (9:10), visa Sīnaja derība (9:19). Bauslība 
bija nespēcīga, jo cilvēki to neievēroja (8:9). Bauslība aptvēra tikai 
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miesisko (9:13) un nevarēja atņemt tieksmi grēkot un grēka vainu 
(10:4). Cilvēku sirdīs Dievs likumus raksta joprojām (10:16–17, ci-
tēts Jer 31:31–34). Piemēram, joprojām ir aicinājums būt šķīstiem 
laulībā (13:4).

Svētie Raksti. Vēstulē ebrejiem ir aptuveni 35 VD citāti (no 
1Moz, 2Moz, 4Moz, 5Moz, 2Sam, Ps, Sak, Jes, Jer, Hab, Hag). Ir 
citāti no ārpusbibliskajiem rakstiem (2Mak 5–7 un Ebr 11:35–38; 
Sāl gudr 7:25 un Ebr 1:3). Citāti ir no VD grieķu tulkojuma (Sep-
tuagintas jeb LXX). Vēstulē ebrejiem par Kristu VD runāts kā par 
aktīvi darbojošos personu (8:5; 10:1). To citviet (piemēram, Jņ 5:39) 
apstiprina arī Jēzus Kristus. Svētos Rakstus cilvēkam atklāj Svētais 
Gars (2:3–4). Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs vārds (4:12). Tas iero-
sina ticību (1:1–2; 11:1; sal. Hab 2:4). Kristieša dzīvei jābūt kā ticības 
apliecībai (3:1; 4:14; 10:23).

Soterioloģija (mācība par pestīšanu). Kristus šķīstī prātu un sirds-
apziņu (9:14) – atšķirībā no levītu priesteriem – un piedod grēkus 
(1:3). Cilvēks tiek darīts svēts, nošķirts Dievam (13:12). Tas ir 
Kristus darbs (2:11). Grēks cilvēku samaitā (12:15–16). Sasniedzot 
pilnību, tiks iemantoti Dieva apsolījumi (3:14; 6:11–12). Bez grēka ir 
tikai Kristus (4:15). Viņš jebkuru ticīgo dara pilnīgu (12:2) un ieved 
debesu pilsētā (12:23).

Svētais Vakarēdiens. Nav drošu atsauču. Kristība ir pieminēta 
(6:2; 10:22). Norādes uz Svēto Vakarēdienu pētnieki meklē 6:4–5; 
10:19–25; 13:9–10.

Satura izklāsts. Par Vēstules ebrejiem struktūru ir ļoti plaši un 
daudzējādi diskutēts. Galvenais aspekts, ka tajā mijas teoloģiskā 
argumentācija un praktiskie norādījumi. Viens aspekts, kā iedalīt 
Vēstuli ebrejiem, ir VD citāti: Ps 8:5–7 (Ebr 2:5–3:6); Ps 95:7–11 
(Ebr 3:7–4:16); Ps 110:4 (Ebr 5:1–7:28), Jer 31:31–34 (Ebr 8:1–10:18).
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SATURA IZKLĀSTA VARIANTS  
(pārveidots saskaņā ar Kregu R. Kesteru (Craig R. Koester)  

un Džonu V. Klainigu (John W. Kleinig)):

Ievads (1:1–2:4).
Tēmas pieteikums (2:5–9).
Argumenti teoloģiskajai pozīcijai (2:10–12:27).

 Pirmā daļa (2:10–6:20):
  a)  Jēzus godība ir viņa uzticamajās ciešanās,  

kas spēj ievest Dieva mierā (2:10–5:10);
  b)  brīdinājumi un pamudinājumi būt pacietīgiem, 

lai iemantotu Dieva svētību (5:11–6:20).
 Otrā daļa (7:1–10:39):
  a)  Jēzus ciešanas ļauj citiem tuvoties Dievam – viņa 

liturģiskā kalpošana kā augstajam priesterim 
saskaņā ar Melhisedeka kārtu (7:1–10:25);

  b)  brīdinājumi un pamudinājumi tuvoties Dievam 
caur Jēzus miesu un asinīm, paliekot kristiešu 
sadraudzībā; neticības sods un ticības apsolījumi 
(10:26–39).

 Trešā daļa (11:1–12:27):
  a)  Dieva tauta ir pacietīga ticības ceļā no ciešanām 

uz godību – VD ticīgo piemēri un pašreizējās 
kristīgās draudzes garīgās sacīkstes (11:1–12:24);

  b)  brīdinājumi un pamudinājumi (12:25–27).
Kopsavilkums un secinājumi – dalība  dievišķajā kalpošanā 

(12:28–13:21).
Epistulārs noslēgums (13:22–25).
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Manuskripti. Ir piecu veidu agrīnie Vēstules ebrejiem rakstiskie 
avoti:

1) papirusi – agrākie no 3. un 4. gadsimta (fragmentāri). Vecākais 
ir P46 no ~200 g., tajā Vēstule ebrejiem ir starp Pāvila vēstuli romie-
šiem un Pāvila 1. vēstuli korintiešiem;

2)  majuskuļi (pergamenti, rakstīti lieliem burtiem) – Codex Va-
ticanus jeb B (4. gs.) apraujas ar 9:13 (šai kodeksā Vēstule ebrejiem 
atrodas aiz Pāvila 2. vēstules tesaloniķiešiem, tādēļ kodeksā trūkst 
arī 1Tim, 2Tim, Tit, Flm); Codex Sinaiticus jeb Alef (4. gs.) ir viss 
Vēstules ebrejiem teksts, bet tajā ir daudz kļūdu un labojumu; ļoti 
svarīgs ir Codex Alexandrinus jeb A (5. gs.), kur ir pilns teksts;

3) minuskuļi (pergamenti, rakstīti maziem burtiem) – no 9. gs. un 
vēlāk, svarīgākie manuskripti ir Nr. 33 (9. gs.) un Nr. 1739 (10. gs.);

4) agrīnie tulkojumi, svarīgākie ir latīņu (no 2. gs. senlatīņu tulko-
jumi, no 4./5. gs. Viduslaiku latīņu tulkojumi, kam pamatā Sv. Hie-
ronīma Vulgātas teksts), sīriešu (sensīriešu tulkojumā 3./4.  gs. 
katolisko vēstuļu nav; Pešitas sīriešu tulkojums 5. gs., kurā ir VD 
un JD bez 2Pēt, 2Jņ, 3Jņ, Jūd, Atkl; Ziemeļsīrijas pilsētas Mabugas 
(mūsd. Manbidžas) bīskapa Filoksēna tulkojums 507./508. g. ir tikai 
fragmentārs – Ebr tajā nav; Mabugas bīskapa Toma no Harkela tul-
kojums (t.  s. Harklensas tulkojums) 616. g. ir ar pilnu JD tekstu) 
un koptu (Ēģiptes teritorijā veiktie agrīnie koptu tulkojumi 3. gs. 
ir vismaz deviņos dialektos, no kuriem sahīdiešu un bohaīriešu 
dialekti aptver visu JD, kopš 11. gs. kopti lieto tikai bohaīriešu dia-
lektu) tulkojumi, tie ļoti agrīni liecina par tulkojamā teksta versiju;

5)  baznīctēvu izmantotie Bībeles citāti – ir vismaz 74 teoloģisko 
tekstu autori no 2.–5. gs., kuru citāti ļauj spriest par viņu izmantoto 
manuskripta versiju; jāņem vērā, ka teologi un bīskapi varēja ne tikai 
citēt, bet arī brīvi pārstāstīt tekstu, tāpēc šos avotus izmanto piesar-
dzīgi, lai spriestu par sākotnējo versiju.

Lielākajai daļai manuskriptu atšķirības ir niecīgas, piemēram, 
ar kādiem nepareiziem vārdu locījumiem vai artikuliem, kas ne-
kādi nemaina teksta domu. Nopietnākās manuskriptu problēmas, 
kas var mainīt teksta nozīmi, ir 1:3; 2:9; 4:2; 8:8; 9:2–3, 11; 10:1; 
11:11, 37; 12:1, 3. Piemēram, grieķu tekstā ar vietniekvārdiem 12:3 
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 manuskriptus iedala divās daļās – vai nu izcietis Jēzus, vai arī izcietuši 
grēcinieki. Daudzskaitlis nav loģisks variants nekādā skaidrojumā, 
bet parādās jau agrīnos manuskriptos. Iemesls ir 12:3 vietniekvārds 
“kas” – tas ir vienskaitlī.

Izmantotā literatūra

Hebrews, Craig R. Koester, The Anchor Yale Bible, Yale Univer-
sity Press, New Haven & London, 2001 (reprinted 2010), 640 pp.

Hebrews, John W. Kleinig, Concordia Commentary, Concordia 
Publishing House, St. Louis, 2017, 815 pp.

The Epistle to the Hebrews, Harold W. Attridge, Hermeneia, For-
tress Press, Minneapolis, 1989, 437 pp.

The Epistle to the Hebrews, F. F. Bruce, The New International 
Commentary on the New Testament, William B. Eerdmans Pub-
lishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1990 (revised ed.), 
448 pp.

Hebrews, Richard E. Lauersdorf, The People’s Bible, Northwes-
tern Publishing House, Milwaukee, Wisconsin, 1999 (2nd ed.), 
192 pp.
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2. tēma: Ievadvārdi (1:1–3)

“1 Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runājis 
uz tēviem, 2 bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums 
caur Dēlu. Dievs ir licis viņu visam par mantinieku, caur viņu arī 
radījis visu pasauli. 3 Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un 
būtības atveids un nesdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir 
šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā 
Dieva labās rokas.”

Tekstuālās piezīmes

Vēstule ebrejiem tika rakstīta anonīmi, lai gan 1. gadsimtā vēs-
tulēm autors un adresāti parasti tika minēti jau pašā sākumā (sal. 
Gal 1:1–2).

Virsraksts “Ebrejiem” pirmoreiz atrodams manuskriptā P46 
(ap 200. g.) un arī vēlākajos kodeksos (Alef, A, B). Jau 2./3. gad-
simtā šo virsrakstu lietoja teologi Pantēns, Aleksandrijas Klements, 
Irenejs un Tertuliāns. Dažos manuskriptos virsraksts ir beigās – 
pēc 13:25. Daži šo vārda “ebrejiem” nozīmi sapratuši kā iespējamu 
vēstules oriģinālu ebrejiski vai aramiski vai arī kā nolūku vēstuli 
rakstīt etnisko ebreju auditorijai. Vecajā Derībā ar ebrejiem saprata 
etnisko izcelsmi, 1. gadsimtā ar ebrejiem apzīmēja Israēla ciltstēvus 
vai ebrejiski / aramiski runājošos. Simboliskā nozīmē ebreji ir ti-
cīgie, kas caur Veco un Jauno Derību dodas svētceļojumā pie Dieva 
(Ebr 11:13–16). Tādējādi virsraksts atspoguļo vēstulē aplūkoto te-
matiku.

Runa ir par Dieva atklāsmi Vecajā Derībā, kas ir daudzveidīga 
Dieva atklāsme. Mēs lasām: “.. daudzkārt un dažādi caur praviešiem 
runājis uz tēviem..” (1:1). Vecajā Derībā runāts par atklāsmēm, kas 
saņemtas sapņos (5Moz  13:2), vīzijās (Jes  6:1–8; Ech  1:1), tiešajā 



15

runā no Dieva (2Moz 33:11; 4Moz 7:89; 12:8; 5Moz 34:10), dzir-
dētas dievkalpojumos no priesteriem u. c. veidos. “Daudzkārt” (gr. 
polimerōs) iespējams tulkot kā “daudzās daļās vai fragmentos”, it kā 
puzles gabaliņos, kas veido vienu veselumu (organiskajā ķīmijā poli-
mēri veidoti no daudziem kopā saliktiem savienojumiem). “Dažādi” 
nozīmē Dieva vārda atšķirīgās daļas – Bauslību un Evaņģēliju. Līdz 
mūsdienām no tā visa palicis “sausais atlikums”, proti, pierakstītā 
atklāsme, Vecā Derība. Daudzveidīgā Dieva atklāsme senatnē 
kontrastē ar Dieva Dēla unikālo un neatkārtojamo atklāsmi. Bez 
Kristus Dievs nav saprotams. Līdzīgā veidā Vēstules ebrejiem 9. un 
10. nodaļā seko arguments par dažādajiem Vecās Derības upuriem, 
bet Jaunajā Derībā – tikai par vienu UPURI: Kristu.

“Dievs .. runājis” (1:1) – tā Dievs darbojas jau no paša Bībeles 
sākuma, radot pasauli (1Moz 1:3). Arī sludinātājam jārunā tā, it kā 
viņa vārdi ir Dieva vārdi (Ebr 13:7).

Vārds “pravieši” (1:1) tiek lietots plašā nozīmē, attiecinot to uz 
visiem Vecās Derības Dieva vārda sludinātājiem un Bībeles grāmatu 
sarakstītājiem.

“Tēvi” (1:1) nav tikai 1. Mozus grāmatā minētie Israēla tautas 
patriarhi (Ābrahāms, Īzāks, Jēkabs), bet gan visi Israēla tautas 
priekšteči, senči. Varam arī sacīt – ticības tēvi. Jūdu ticības tēvi, kas 
ir mūsu vecākie brāļi.

Senlaiki (1:1) asi kontrastē ar pēdējām dienām (1:2) tāpat kā 
pravieši (1:1) – ar Dēlu (1:2). Laika nogrieznī mainās arī personas.  
Vecās Derības praviešu laiks noslēdzas ar Jāni Kristītāju 
(sal.  Mt  17:10–13), lai gan viņa nozīme pārsniedza praviešu vēs-
tījumu (sal. Mt  11:7–14). Jēzus Kristus sāk jaunu derību, kas ir  
vispilnīgākā Dieva atklāsme vārdos un darbos. Senlaiki ir viss laiks 
pirms Kristus. Pēdējās dienas nav pasaules gals, bet laikmets, kas 
iesākas ar Kristus atklāsmi pasaulē. To citiem vārdiem var saukt 
par Dieva žēlastības un Baznīcas laikmetu (sal. pravietojumus no 
Jes 2:1–5; Mih 4:1–5; 5Moz 4:29–32; Dan 10:14–18; Jer 31:31, kur 
Baznīca ir patiesais, garīgais, atjaunotais Israēls, sk. Rm 2:29–29; 
7:1–7; Gal 5:1–6; 6:15–16; Ebr 8:6–13).
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Jēzus tiek saukts vienkārši par Dēlu (1:2). Grieķiski vārds “dēls” ir 
bez noteiktā artikula, ko parasti lieto personvārda apzīmēšanai, bet 
ir pilnīgi skaidrs, ka šeit runa ir par kādu īpašu, konkrētu, visiem 
zināmu Dēlu, kas sēdies pie Dieva labās rokas (1:3; sal. 2Sam 7:14; 
Ps 2:7; Jes 9:5). Jēzus Kristus 1:2–3 attēlots kā Visuvaldītājs, kā Dievs 
savā būtībā, kā cilvēku grēku Izpircējs.

“Visam par mantinieku” (1:2) runā par Kristus ietekmi pasaulē. 
Visdziļākajā nozīmē viņam pieder visas lietas tāpat kā Dievam (sal. 
Gal 3:26–4:7, kur arī ticīgie var kļūt par Dieva mantiniekiem). Šī 
doma par Kristu kā pasaules mantinieku balstās Ps 2:8, kas jūdu tra-
dīcijā bija mesiānisks psalms (vārds “mesiānisks” nozīmē attiecināts 
uz pasaulē gaidāmo Mesiju jeb Kristu, jeb Svaidīto).

Dievs Tēvs pasauli radījis caur Kristu, kā lasām: “Caur viņu 
arī radījis visu pasauli” (1:2). Šī ir dziļa Jaunās Derības doma par 
Dieva Dēlu, kas mūžīgi bijis ar Tēvu (Jaunajā Derībā Kristus kā 
Radītājs parādās Jņ 1:3, 10; 1Kor 8:6; Rom 11:36; Kol 1:16). Dievu 
nevar saukt par Tēvu, ja nebūtu Dēla. Dievs nekļuva par Tēvu, viņš 
vienmēr tāds ir bijis, jo vienmēr ir bijis Dēls.

Jēzus Kristus ir Dieva “godības mirdzums un būtības atveids” 
(1:3). Grieķu vārds, kas tulkots kā “mirdzums”, var nozīmēt 1) pa-
sīvā nozīmē – “gaismas atspulgs” vai arī 2) aktīvā nozīmē – “gaismas 
staru avots” (gr. apaugasma). Visticamāk, Jēzus Kristus ir mirdzums 
abējādi – gan Tēva gaismas atstarotājs, gan savas dievišķās gaismas 
devējs (sal. Jes 60:1–2; 2Kor 4:6). “Atveids” (gr. haraktēr) tulkojams 
kā “nospiedums”, “kopija”. Tas ir līdzīgi kā metāla priekšmets, kas 
veido zīmējumu, kad to iespiež mālā, vai zīmoggredzens, kas veido 
zīmējumu, kad to iespiež zīmogvaskā. Sinonīms ir apustuļa Pāvila 
lietotais Kristus apzīmējums kā neredzamā Dieva “attēls”, gr. eikōn 
(ikona, Kol 1:15). “Būtība” (gr. hipostasis) nozīmē burtiski “pamat-
lieta”, “īpaši raksturīgais”, “strukturāls lielums”. Tas kļuva par sva-
rīgu jēdzienu Nīkajas ticības apliecības formulējumos (“ar Tēvu 
vienāds būtībā”; “Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, patiess Dievs 
no patiesa Dieva”). Ebr 1:1–3 Jēzus dievišķā būtība raksturota lī-
dzīgi kā Kol 1:15–20 un Jņ 1:1–14.
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Jēzus dievišķā daba izpaužas viņa vārdā “Dēls” un viņa mīles-
tībā ciest krusta nāvi par ikviena cilvēka grēkiem, šķīstīt cilvēkus 
(sal. 2Pēt 1:8–13). Kristus nes visu (1:3). Viņš ne tikai rada pasauli, 
bet arī uztur to. Kristus vienmēr ir klātesošs. Jēzus ir Dievs, jo sēdies 
pie Majestātes labās rokas. Lai gan Jēzus Vārds pirmoreiz minēts 
2:9, draudzei “Dēls” jau ir pašsaprotams Jēzus apzīmējums.

Labā roka (1:3) apzīmē godu un varu. Kristum abi doti līdzīgi 
kā Debesu Tēvam. Domas pamatā ir Vecās Derības mesiāniskais 
psalms (Ps 110:1). Jēzū Kristū vienā personā apvienots taisnīgs vald-
nieks un svēts priesteris.

Daudzi Vēstules ebrejiem pētnieki arī Ebr 1:4 pieskaita ievadvār-
diem, taču mēs tos aplūkosim saturiskā kontekstā ar nākamo sadaļu.

Kopējais teoloģiskais vēstījums 

Vēstules ebrejiem ievadvārdi ir daļa no t. s. augstās kristoloģijas, 
proti, no Jaunās Derības vietām, kur īpaši runāts par Jēzus Kristus 
dievišķo dabu. Tas ir ļoti vajadzīgs ievads visai vēstulei, lai parādītu, 
kādēļ tieši Jēzus ir unikāls augstais priesteris un unikāls upuris par 
pasaules grēkiem. Vēstules autors necenšas ignorēt Veco Derību un 
visu Dieva darbību vēsturē, gluži pretēji, viņš to ņem vērā, bet aplie-
cina, ka ar Jēzu Kristu sākas pavisam citādas attiecības ar Dievu. Un 
šis laikmets ir pēdējās dienas. Dievs runā, viņa vēsts ir iepazīstama, 
kristietība ir atklāsmes reliģija. Kristus runā. Un Kristus runā spē-
cīgi un konkrēti – ar grēku piedošanas vārdiem. Tas apliecina Jaunās 
Derības patiesumu un Baznīcas kristīgo misiju. Vēstulē ebrejiem 
nav runāts par to, ka Dievs runā visās reliģijās vai ir tajās sastopams, 
bet ka viņš runā caur Vecās Derības praviešiem un Jaunās Derības 
Dieva Dēlu. Vēstules ebrejiem autors ir tikai Dieva runas fiksētājs, 
instruments. Dieva Dēls ir paaugstināts valdīt kopā ar Dievu, jo 
Dēlam ir dievišķa būtība. Bez Jēzus Dievs būtu neredzams, vien 
nojaušams Savos darbos.
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Nozīme šodien

Bībeles atklāsme, jo īpaši Vecā Derība, nav zaudējusi savu pa-
tiesumu, tikai tā ir jāskata Kristus vārdu gaismā. Kristus ir dažādi 
skaidrojis Veco Derību, bet arī tajā mēs varam atrast svētīgus un 
atziņas pilnus vārdus par Pestītāju (sal. Jņ  5:39). Dievkalpojuma 
 liturģija un individuālā dievbijība kristīgajā tradīcijā nekad nav at-
metusi Veco Derību, izņemot atsevišķus ekstrēmus indivīdus (pie-
mēram, Markions, kuru uzskatīja par herētiķi jeb ķeceri). Ir svarīgi 
redzēt, cik brīnišķīgi Dievs veido saikni starp vakardienu un šodienu 
gan pasaules vēsturē, gan tavā dzīvē. Un pati virsotne šai atklāsmes 
skaidrībai ir Kristus. Kā galvenais palīgs ceļā pretī ticībai ir Svētais 
Gars (sal. 2Kor 3:14–17). Tā ir sava veida garīga skaidrošana, proti, 
attiecības ar Dievu un izpratne par sevi (grēkiem, piedošanu, mī-
lestību). Kristīgais ceļš, ja tas ir patiess, dedzīgs un praktisks, vada 
ļoti dziļās atziņās par Kristus grēku izpircēja lomu un ietekmi tavā 
dzīvē. To sauc vienā vārdā – izglābts! “Skaitīšanās” par kristieti ne-
kādu patiesu atziņu nedos.
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3. tēma: Kristus ir augstāks par eņģeļiem (1:4–14)

“4 Tā viņš tapis tik daudz augstāks par eņģeļiem, cik augstāku 
vārdu par tiem ir iemantojis. 5 Kuram gan no eņģeļiem sacīts: 
tu esi mans Dēls, šodien es tevi dzemdināju! vai: es būšu viņa 
Tēvs, un viņš būs mans Dēls. 6 Un, kad Dievs ieved Pirmdzimto 
pasaulē, viņš saka: lai visi Dieva eņģeļi viņu pielūdz. 7  Par 
eņģeļiem ir sacīts: viņš dara savus eņģeļus par vējiem un 
savus kalpus par uguns liesmām. 8 Bet par Dēlu: tavs tronis, 
Dievs, būs mūžu mūžos, un taisnības zizlis – tavas Valstības 
zizlis. 9 Tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību, tādēļ Dievs, 
tavs Dievs, tevi ir svaidījis ar līksmības eļļu vairāk par taviem 
biedriem. 10  Un vēl: tu, Kungs, jau iesākumā zemei esi licis 
pamatu, un debesis ir tavu roku darbs. 11 Tās zudīs, bet tu paliec 
vienmēr, tās visas sadils no vecuma kā drēbes, 12 tu tās satīsi 
kā apmetni, kā drēbes tās būs pārmainījušās, bet tu būsi tas 
pats, tavi gadi nebeigsies. 13 Uz kuru no eņģeļiem viņš kādreiz 
ir sacījis: sēdies pie manas labās rokas, līdz es nolieku tavus 
ienaidniekus par kājsolu zem tavām kājām. – 14  Vai tad visi 
eņģeļi nav tikai kalpotāji gari, kas izsūtīti, lai kalpotu to labā, 
kam jāmanto pestīšana?”

Tekstuālās piezīmes

Šai tekstā galvenā doma ir Kristus pārākums pār eņģeļiem. Pa-
matojumu Vēstules ebrejiem autors rod septiņos Vecās Derības ci-
tātos (pieci ir no Psalmiem). Kāpēc jāmēģina pierādīt, ka Kristus 
ir augstāks, pārāks par eņģeļiem? Mums tas liekas pašsaprotami. 
Bet konkrētajai draudzei, kas lasīja Vēstuli ebrejiem, iespējams, ar 
to bija problēmas. Varbūt Jēzus Kristus tika uzskatīts par augstāko 
no eņģeļiem... Protams, Jaunajā Derībā garīgā pasaule, īpaši Kristus 
persona tajā, vienmēr saistīta ar eņģeļu klātbūtni (sal. Lk 2:13–14; 
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Mk 1:13; Mt 28:5). Līdzīgā veidā Senbaznīcā tika uzskatīts, ka eņ-
ģeļi ir klātesoši dievkalpojumā (1Kor 11:10; Ebr 1:14). Tomēr Jēzus 
garīgajā pasaulē ieņem unikālu vietu, jo viņš ir vienāds būtībā ar 
Dievu (Ebr 1:3). Eņģeļi ir tikai kalpošanas gari ticīgajiem (Ebr 1:14), 
nevis pielūgsmes un godināšanas objekts (Kol 2:18; Atkl 19:9–10).

Tradicionāli 1:4 daudzos komentāros skatīts ievadvārdos jeb pro-
logā (1:1–4), bet mēs to skatām atsevišķi, jo tam ir tematiska saistība 
ar 1:5–14.

Runa nav burtiski par to, ka Jēzus top (1:4) varenāks par eņģeļiem 
(viņš tāds ir bijis vienmēr), bet par to, ka Jēzus ienāk pasaulē, kļūst 
par cilvēku, pazemojas, mirst un tiek paaugstināts Debesīs. Gan 
viņa nāve kā uzvara pār pasaules grēkiem, gan viņa augšāmcelšanās 
ir varena dievišķa spēka izpausme.

Visvarenākais Jēzus apzīmējums saskaņā ar Vēstuli ebrejiem ir 
“Dēls” (1:2). Proti, tas ir augstākais vārds (1:4), kas Jēzu dara pārāku 
par eņģeļiem. Jēzus ir Dieva Dēls, tāpēc unikāla persona pestīšanas 
notikuma vēsturē. Citi šo augstāko vārdu saista ar to, ka Jēzus Vecās 
Derības citātos saukts par Dievu (1:8–9) vai Kungu (1:10).

Tiek citēts mesiāniskais psalms Ps 2:7. Jēzus nav radīts, viņš ir 
dzemdināts (1:5) no mūžības. Viņš ir pirms pasaules un pāri pasaulei. 
Kā Debesu Tēvs par viņu saka: “Tu esi mans Dēls” (1:5). Tas atgā-
dina Dieva vārdus no Debesīm, kad Jēzus tika kristīts Jordānā (sal. 
Mt 3:17). Tiešām, Vecajā Derībā eņģeļi tiek saukti par Dieva dēliem 
(piemēram, 1Moz 6:2, 4; Īj 1:6; 2:1; 38:7; Ps 29:1; 89:7), un Jaunajā 
Derībā arī ticīgie saukti par Dieva dēliem (piemēram, Gal 3:26–27 
mūsu tulkojumā – Dieva bērniem). Eņģeļi, par spīti apzīmējumam, 
ir tikai radītas būtnes; un Kristum ticīgie nav Dieva dēli pēc savas 
būtības, bet ticībā tiek adoptēti par Dieva dēliem (Rm 8:14–17).

Ar vārdu “šodien” (1:5) cilvēki mēģinājuši skaidrot dažādus laikus 
saistībā ar Jēzus personu: 1) viņa dzimšana, 2) kristīšana Jordānā, 
3) apskaidrošana kalnā, 4) augšāmcelšanās, 5) paaugstināšana De-
besīs vai 6) otrā atnākšana un Pastarā tiesa. Nav būtiskākais, kurā 
brīdī Tas Kungs ļauj pasaulei saprast, ka Dieva otrā Persona tajā 
ienākusi. Šie atšķirīgie skaidrojumi norāda uz atšķirīgiem Kristus 


