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Kādas bija grāmatas Jaunās Derības laikā  

Kad zināms, kādi raksti un kāpēc ir ietverti Jaunās Derības kanonā, un kādi nav, 

jāuzdod tas pats jautājums, kāds runājot par Vecās Derības kanonisko grāmatu tekstu. 

Proti, - kā gan mēs varam zināt, ka šodien mums pieejams tas pats teksts kādu iesākumā 

pierakstīja apustuļi un viņu palīgi? Galu galā pagājuši jau gandrīz divi gadu tūkstoši, kopš 

sarakstītas Jaunās Derības grāmatas.  

Kad atveram Jauno Derību, kas mums pieejama kā viena grāmata, vai nu kopā ar 

Veco Derību, vai atsevišķi, tad ieraugām tur rūpīgi numurētas nodaļas un pat pantus. 

Katrai grāmatai noteikts nodaļu skaits, katrai nodaļai noteikts pantu skaits. Lai kuru 

Jaunās Derības izdevumu mēs atvērtu, lai kādā valodā tas būtu izdots, neskatoties ne uz 

ko, piemēram, 1.Pāvila vēstules Timotejam 1.nodaļas 8. pants vienmēr skanēs: „Bet mēs 

zinām, ka bauslība ir laba, ja lieto to pareizi.” Šāds teksta sadalījums, protams, ir par 

svētību, kad nepieciešams atrast kādu konkrētu Rakstu vietu. Taču vienlaikus arī par 

postu, jo nevilšus mēs sākam uztvert Bībeli kā atsevišķu izteicienu krātuvi, tā nemanot 

pazaudēdami skatījumu uz Bībeles grāmatām kā saturiski un loģiski vienotiem literāriem 

darbiem. Rezultātā varam bez sirdsapziņas pārmetumiem pagrābt kādu pantu un citēt to 

pilnīgi atrauti no konteksta.  

Taču šādā formā Jaunā Derība ir pieejama tikai kopš 1551. gada, kad Parīzes 

literatūras pētnieks un grāmatu izdevējs Roberts Etjēns (Robert Estienne), pazīstams arī 

kā Roberts Stefanus (Robert Stephanus), ieviesa mums zināmo dalījumu pantos. Pat 

Reformācijas laika teologi nepazina Jauno Derību šādā formā; lai arī vienā grāmatā 

apkopoti, viņiem gan evaņģēliji, gan vēstules, katrs bija kā veselums ar savu sižeta, vai 



argumentu līniju. Kur nu vēl, ja atskatāmies tik tālā pagātnē kā 1.gs. - ar roku, bez 

pieturzīmēm un atstarpēm starp vārdiem, uz papirusa rakstītie apustuļu vēstījumi pēc sava 

noformējuma gandrīz nemaz neatgādināja to Jauno Derību, kādu mēs šodien turam savās 

rokās.  

Kad domājam par Bībeles rašanos, viegli var iekrist divās galējības. Viena, - 

noniecināt Dieva darbu Bībeles tapšanā, padarot to tikai un vienīgi par cilvēku 

veidojumu. Otra, - aizstāvēt Bībeles dievišķo izcelsmi tik dedzīgi, ka vienlaikus tiek 

noliegts tās tapšanas cilvēciskais aspekts. Pirmajā gadījumā jānomokās pierādot, ka nekas 

pārdabisks, nekas no tā ko daudzi, jo daudzi aculiecinieki vēroja, pierakstīja un 

apstiprināja, nav noticis. Tad jau sanāktu, ka Jaunās Derības autori melojuši, un visi 

Kristum ticīgie gadu simtiem un tūkstošiem ir turēti maldos. Otrajā gadījumā, īsti 

neapzinoties, kā tieši notika vēstuļu un grāmatu rakstīšana 1.gs., varam iztēlē radīt 

neatbilstošu, vai, precīzāk sakot, mūsdienām atbilstošu priekšstatu par tā laika 

notikumiem, dievišķojot tos nevietā.  

Šodien domājam par grāmatas tapšanas procesu apmēram šādi: autors uzraksta, 

redaktors pielabo, teksts tiek maketēts drukāšanai, tik un tik grāmatas eksemplāri nonāk 

pārdošanā. Turklāt mūsdienās par rakstīšanu domājam kā par vēstījuma piefiksēšanu 

nemainīgā formā. Šo pašu attiecinot uz 1.gs., tas izskatītos apmēram šādi.  

Svētais Gars pamudinātu apustuli Pāvilu uzrakstīt vēstuli Korintas draudzei. Pāvils 

sēstos pie darba un pierakstītu vārdus, kurus Svētais Gars viņam atklātu. Tā taptu 

autogrāfs, tas ir, šodienas pētnieku valodā - paša apustuļa sarakstītā vēstules kopija. Šī 

kopija tiktu nosūtīta uz Korintu un tur rūpīgi saglabāta kā Dieva paša caur apustuli Pāvilu 

dota grāmata. Šādā pat veidā tiktu saglabāti arī citi apustuļu raksti. Katra kopija no 

autogrāfiem tiktu izgatavota ar vislielāko rūpību, Dieva dotās grāmatas pamazām 

apkopotas kanonā, un tā Svētā Gara vārdi pilnīgi bez jebkādām izmaiņām nonāktu līdz 

mūsdienām. Dažas reliģiskās kustības, tādas kā islāms, vai mormoņi, par saviem rakstiem 

tieši tā arī māca, - ka viņu dievu atklātais vēstījums nesatur neko cilvēcīgu, vien tīrus, 

šķīstus dievu vārdus, kuros nav nekā laicīga. 



Lai arī tikko piedāvātais Jaunās Derības dokumentu tapšanas apraksts šķietami 

nodrošina pārliecību, ka šodien mēs esam saņēmuši tieši to tekstu, kuru apustuļi 

uzrakstīja, burts burtā, bez jebkādām pat visniecīgākajām izmaiņām, tad tas tomēr ir visai 

tāls no 1.gs. vēsturiskās realitātes. Ne tāda bija Jaunās Derības tapšana. Kāda tad tā varētu 

būt bijusi?  

Vispirms jāsaprot, ka grāmatas 1.gs. grieķu-romiešu kultūrā netika rakstītas, lai tās 

publicētu. Vēstījumu nepiefiksēja rakstiski ar mērķi, lai tas nemainīgs tiktu saglabāts 

nākamajām paaudzēm, kā tas pieņemts šodien. Skan neparasti? Jā, bet mūsdienu grāmatu 

koncepcija tajā laikā bija pilnīgi svešs. Grāmatas tajā laikā tika rakstītas nevis plašākai 

publikai, bet gan konkrētiem adresātiem, - draugiem, patroniem, labdariem, tas ir, 

salīdzinoši nelielam cilvēku lokam. Mums var šķist pavisam neparasti, taču grāmatas 

rakstītā forma nebūt nebija autora gala mērķis. Grāmatas netika rakstītas, lai tās lasītu, kā 

tas šodien pieņemts, vienatnē, bet gan lai tās kā priekšnesumu uzvestu publiski, izspēlētu 

un atainotu!  

Kas šodien ir grāmatas publicēšana, tādejādi padarot to pieejamu visiem 

interesentiem, tas 1.gs. grieķu-romiešu kultūrā bija grāmatas publisks priekšlasījums. 

Pirmajā gadsimtā dažnedažādi vizuālie mūsdienu mēdiji vēl neaprija cilvēku uzmanību 

un laiku, tādēļ izklaides iespējas lielā mērā aprobežojās ar klausīšanos. Tieši šādam 

mērķim tika rakstītas grāmatas. Grāmatas, lai cik neparasti tas neizklausītos, nebija 

paredzētas, lai tās baudītu ar acīm, bet gan ar ausīm. Dažas bija īsas, tādas, kuras varēja 

noklausīties vienā piegājienā, citas garākas, paredzētas vairākām „sērijām”. Kad grāmatas 

priekšnesums, vai priekšnesumu sērija bija beigusies, dažas kopijas, kā jau minēts, varēja 

tikt izgatavotas draugu vajadzībām
1
.   

Kā šādu 1.gs. grieķu-romiešu kultūras īpatnību zināšana palīdz mums saprast 

Jaunās Derības dokumentu rašanos? Kad domājam par kādu no apustuļu sarakstītajiem 

darbiem, varam iztēloties, ka tas sākotnēji tika sagatavots tikai vienā eksemplārā ar mērķi 

kopēt, izplatīt un lasīt. Šāds priekšstats neatbilst patiesībai. Drīzāk gan darbs tika 
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sarakstīts vairākos eksemplāros ar mērķi nolasīt to priekšā pēc iespējas plašākai 

auditorijai. Atbilstošāka mūsdienu līdzība būtu iztēlojoties šo 1.gs. korespondenci kā e-

pasta sūtīšanu, kad vienlaikus varam nosūtīt vienu un to pašu vēstuli vairākiem 

adresātiem, turklāt oriģināla kopija paliek mūsu rīcībā, nosūtīto vēstuļu mapē. Vajadzības 

gadījumā varam no mūsu rīcībā esošās kopijas sagatavot jaunu vēstuli un nosūtīt, kam 

nepieciešams. Līdzīgi, tikai bez datora palīdzības, tas notika arī 1.gs., kad apustuļi 

rakstīja savas vēstules un evaņģēlijus.
2
  

Kā piemēru aplūkosim Pāvila vēstuli Romas draudzei, - kā tā varētu būt tapusi. 

Pāvils nebija Romas draudzes dibinātājs, nedz arī bija iepriekš viesojies šajā draudzē. 

Viņš raksta kristiešiem Romā, lai iepazīstinātu draudzi ar sevi, izklāstītu savu Evaņģēlija 

izpratni un ievadītu sarunas par iespējamo atbalstu Evaņģēlija sludināšanā citām tautām. 

Kā tajā laikā bieži parasts, šo vēstuli Pāvils neraksta pats ar savu roku, bet gan diktē to 

savam palīgam Tercijam (Rom 16:22).
3
 Nav gan zināms, ko tieši nozīmē šāda diktēšana. 

Vai Tercijs pieraksta tādā tempā kā Pavils diktē priekša? Tā varētu spriest, ja 

palūkojamies, cik sarežģīti un gari ir Pāvila vēstuļu teikumi. Vai arī Tercijs sākotnēji 

vienkārši konspektīvi pieraksta, ko Pāvils vēlās pateikt, vēlāk to uzraksta izvērsti un iedot 

Pāvilam pārlasīšanai un apstiprināšanai.
4
  

Kad Pāvils ir apmierināts ar rezultātu, Tercijs izgatavo vēl dažas kopijas. Tā kā 

vēstule ir adresēta visiem Romas kristiešiem (Rom 1:7), kuri visdrīzāk pulcējās ne jau 

vienā draudzē, bet gan vairākās, tad, iespējams, uz Romu tiek sūtītas vairāk nekā viena 

vēstules kopija.
5
 Šīm kopijām beigās Tercijs pieraksta visas lietas, kas attiecās specifiski 

uz Romas draudzēm, jo īpaši jau sveicienus Romas kristiešiem. Viena kopija paliek 

Pāvila paša vajadzībām. Vēl dažas tiek izgatavotas nedaudz saīsinātā versijā, 

nepievienojot tām beigās specifiski Romas draudzēm paredzētos sveicienus. Šīs tiek 

nodotas, vai nosūtītas vēl kādiem adresātiem, indivīdiem, vai draudzēm, kas vēlās saņemt 
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Pāvila darbu kopijas.
6
 Šādas sarakstes rezultātā vairāki Pāvila vēstules oriģināli, turklāt 

pat nedaudz atšķirīgi, uzticamu vēstnešu rokās dodas ceļā katrs pie saviem adresātiem. 

Apmēram šādi varētu risināties 1.gs. sarakste starp apustuļiem uz draudzēm.  

Būtisks, runājot par apustuļu rakstīto dokumentu teksta saglabāšanu līdz 

mūsdienām ir fakts, ka apustuļu laikā gan vēstules, gan grāmatas, un pie tādām droši 

varētu pieskaitīt evaņģēlijus, tika izgatavotas nevis vienā, bet gan uzreiz vairākos 

eksemplāros; četros, piecos, vai iespējams vēl lielākā skaitā, atkarībā no apustuļu 

iecerēm. To varam noprast gadījumā ar vēstuli visiem Romas kristiešiem, tāpat varētu 

spriest arī par vēstuli Galatijas draudzēm.  

Tās sākumā Pāvils tieši tā arī norāda, ka tā adresēta nevis vienai draudzei, bet gan 

„Galatijas draudzēm.” (Gal 1:2) Var jau būt, ka viena un tā pati Pāvila vēstules kopija 

tiktu nesta uz visām šīm draudzēm pēc kārtas un nolasīta priekšā. Taču ņemot vērā šīs 

vēstules aso toni, būtu tikai saprotama draudžu vēlme iegūt savā rīcībā šīs vēstules 

norakstu, lai to pārlasītu un pārdomātu atkal un atkal.
7
 Turklāt arī Pāvila mērķis bija, lai 

draudzes rūpīgi apdomātu rakstīto; un vai gan tas nebūtu daudz labāk izdarāms, ja katra 

draudze saņemtu savu kopiju.  

Vēl jo izteiktāka vajadzība pēc vairākām autogrāfu kopijām jau no paša sākuma ir 

gadījumā ar katoliskajām vēstulēm. „Jēkabs, Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps, sūta 

sveicienu divpadsmit ciltīm, kas dzīvo izkaisītas.” (Jēk 1:1) Tā savas vēstules adresātus 

apraksta Jēkabs. Kam savu vēstuli adresē apustulis Pēteris? „Pēteris, Jēzus Kristus 

apustulis, svešiniekiem, kas izkaisīti Pontā, Galatijā, Kapadoķijā, Āzijā un Bitinijā.” 

(1.Pēt 1:1) Ja uzruna ietver tik plašu teritoriju, tad grūti būtu visas šīs draudzes aizsniegt 

ar vienu vienīgu vēstules kopiju. Nākošā vēstulē Pēteris raksta: „Sīmanis Pēteris, Jēzus 

Kristus kalps un apustulis, tiem, kas mūsu Dieva un Pestītāja Jēzus Kristus taisnībā 

dabūjuši to pašu dārgo ticību kā mēs.” (2.Pēt 1:1) Šeit adresāti ir vēl vispārīgāki. Kā tos 

aizsniegt, ja vēstule izgatavota tikai vienā eksemplārā? Jūda savu vēstuli adresē tikpat 
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vispārīgi: „Jūda, Jēzus Kristus kalps un Jēkaba brālis, aicinātajiem brāļiem, kas Dievā 

Tēvā mīlēti un Jēzū Kristū pasargāti.” (Jūda 1)
8
  

Lai nu kā, taču gan pašu apustuļu vēstuļu liecības, gan to iecerēto adresātu loks, 

gan 1.gs. grieķu-romiešu grāmatu kultūra, - visi liecina par daudzu autogrāfu, jeb Jaunās 

Derības grāmatu oriģinālo kopiju esamību jau no paša sākuma.
9
 Turklāt, katrs autogrāfs 

formas, ne satura, ziņā varēja nedaudz atšķirties no pārējiem. Tūlīt aplūkosim, kāpēc tas 

būtu tik svarīgi.  

 

 

 

[Turpinājums sekos...] 
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