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[Turpinājums] 

 

Dokumentu dzīves cikls 

Kas notika ar šiem Jaunās Derības dokumentiem, vēstulēm un evaņģēlijiem, kad 

tie tika nosūtīti adresātiem? Protams, daži desmiti pirmo gadsimtu manuskriptu ir 

saglabājušies līdz pat mūsdienām, taču lielais vairums ir gājis bojā. Daži mēdz apgalvot, 

ka nevar jau zināt, kāds īsti bija sākotnējais apustuļu rakstītais teksts, jo starp Jaunās 

Derības grāmatu sarakstīšanas laiku un senākajiem šodien zināmajiem manuskriptiem pa 

vidu ir visai ievērojams laika sprīdis. Palūkosimies, cik tad liels ir šis domājamais 

pārrāvums laikā.  

Pēdējo desmitgažu laikā izdevies uzzināt krietni vairāk par dokumentu lietošanas 

praksi pirmajos gadsimtos pirms un pēc Kristus. Bagātīgie seno manuskriptu atradumi jau 

iepriekš minētājā Oksirinkus pilsētā Ēģiptē ļāva uzzināt daudz jauna par dokumentu 

sarakstīšanu, kopēšanu, apriti un glabāšanu. Izrādās, literāro dokumentu kopijas 

bibliotēkās, vai arhīvos kalpoja no 150 līdz pat 400 gadiem pirms tika izsviestas ārā kā 

nederīgas; lielākais vairums no 200 līdz 300 gadiem.
1
 Šie dati gan nāk no Ēģiptes, kuras 

siltais un sausais klimats varētu būt īpaši piemērots dokumentu ilgstošai uzglabāšanai.  

Lai nu kā, taču zinot kāds bija vidējs dokumentu dzīves cikls, diezgan droši varam 

pieņemt, ka arī apustuļu rakstīto autogrāfu dzīves cikls varēja būt 150 un pat vairāk gadu 

pēc to uzrakstīšanas. Ko tas nozīmētu teksta tālāk nodošanai, vai arī iedomātajam 

pārrāvumam laikā starp Jaunās Derības dokumentu sarakstīšanu un senākajiem 
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zināmajiem manuskriptiem? Ja apustuļi lielāko daļu no saviem darbiem ir sarakstījuši 

1.gs. 50-os līdz 70-os gados, tad šo vēstuļu oriģināli, turklāt nevis viens, bet kā to tikko 

aplūkojām – vairāki katram no Jaunās Derības dokumentiem, varēja būt pieejami 

draudzēs vismaz līdz pat 3.gs. pēc Kristus.
2
 Tas, ka jau sākumā bija vairāki autogrāfi 

attiecīgi vairākkārt palielina iespēju, ka kādi no tiem vēl tika lietoti arī 2. un 3.gadsimtā.   

Šobrīd zināmi apmēram 10 evaņģēlijus saturoši manuskripti no 2.gs., tas ir 

apmēram 100 gadu periodā pēc visu Jaunās Derības dokumentu sarakstīšanas.
3
 Senākais 

zināmais evaņģēliju manuskripts Railenda (Ryland) Bibliotēkas papiruss, jeb P52 tiek 

datēts ar 2.gs. sākumu, laika posmā no 120.-130. pēc Kristus. Tas gan satur vien nelielu 

fragmentu no Jāna evaņģēlija, taču, ja Jāņa evaņģēlijs sarakstīts 1.gs. beigās, tad šodien 

mūsu rīcībā ir manuskripts no laika tikai pārdesmit gadus pēc autogrāfa sarakstīšanas.  

Agrākās Pāvila vēstuļu kopijas līdz mums nonākušas kodeksā, kas pazīstams kā 

Čestera Bītija (Chester Beaty) papiruss, jeb P46.
4
 Ir mēģinājumi šo kodeksu datēt pat ar 

1.gs. beigām, tomēr lielākoties gan ar 2.gs. beigām, vai 3.gs. pašu sākumu. Ja Pāvils 

rakstīja vēstuli Romas draudzei 50-os, 60-so gados, tad teorētiski P46 manuskripts varētu 

būt kopēts, vai vismaz pārbaudīts pēc kāda no Pāvila vēstules oriģināliem. Kopumā 

zināmi apmēram 50 Jaunās Derības manuskripti, kuru sarakstīšanas laikā (2. un 3.gs.) 

teorētiski arī kādi no apustuļu sarakstītajiem autogrāfiem vēl varēja būt lietošanā 

draudzēs. Šie manuskripti gan nesatur pilnu Jaunās Derības tekstu, vien lielākus, vai 

mazākus fragmentus, bet lai nu kā – taču starp apustuļu autogrāfiem un agrākajām mūsu 

rīcībā pastāvošajām kopijām ir nevis pārrāvums laikā, bet gan vismaz 100 gadu 

līdzāspastāvēšanas periods. 

Kā tas izskatītos salīdzinājumā ar citiem ievērojamajiem senatnes literārajiem 

darbiem? Kaut daži piemēri. Jūlija Cēzara „Gallu Karš”, sarakstīts apmēram 58.-50.gadā 

pirms Kristus; senākais zināmais manuskripts no apmēram 850.gada pēc Kristus, laiks no 
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sarakstīšanas līdz senākajam manuskriptam - apmēram 900 gadu. Līvija (59.–17.pēc 

Kristus) „Romiešu Vēsture”, no kuras ir saglabājusies tikai apmēram viena trešdaļa (3. 

līdz 6. grāmatas); senākais manuskripts no apmēram 350.gada pēc Kristus, laiks no 

sarakstīšanas līdz senākajam manuskriptam - apmēram 350 gadu.  

Tacita „Annāles” un „Vēstures” (no apmēram 110.g. pēc Kristus); senākie 

manuskripti no 9. un 11.gs., laiks no sarakstīšanas līdz senākajam manuskriptam - 

apmēram 800 gadu. Hērodota (488.-428.pirms Kristus) „Vēsture”, senākais manuskripts 

no apmēram 800.g. pēc Kristus, laiks no sarakstīšanas līdz senākajam manuskriptam - 

apmēram 1200 gadu. Tukidīta (460.-400. pirms Kristus) „Vēsture”; senākais manuskripts 

no apmēram 900.g. pēc Kristus, laiks no sarakstīšanas līdz senākajam manuskriptam - 

apmēram 1300 gadu.  

Trīs simti piecdesmit, deviņi simti, tūkstotis trīs simti, - lai cik lieli būtu šie 

atstatumi laikā, vēsturnieki neapšauba šo tekstu uzticamību. Ja šie senie grieķu-romiešu 

dokumenti tiek uzskatīti par uzticamiem, tad cik vēl daudz, daudz vairāk Jaunā Derība, 

kuras senākie manuskripti ir no laika, kad autogrāfi vēl bija draudžu rīcībā?! 

 

Jaunās Derības lietojums pirmajos gadsimtos  

 Ko draudzes darīja ar apustuļu rakstītajiem dokumentiem? Jau iepriekšējā nodaļā 

par kanona formēšanos aplūkojām, ka jau vismaz 2.gs. sākumā, bet, iespējams, jau no 

pašiem baznīcas pirmsākumiem, gan Vecās Derības, gan arī apustuļu raksti tika publiski 

lasīti dievkalpojumos. Par šādu praksi varam pārliecināties arī rūpīgi lasot pašus Jaunās 

Derības dokumentus. Tā, piemēram, Pāvils savā 1.vēstulē Timotejam 4:13 raksta: „Pirms 

es nāku, nododies lasīšanai, paskubināšanai, mācīšanai.” Tās ir lietas, kas tiek darītas 

draudzes kontekstā, gan dievkalpojumā, gan ārpus tā. Vēstulēs Romas, Korintas un 

Tesaloniku kristiešiem, Pāvils mudina viņus: „Sveiciniet cits citu ar svēto skūpstu.”
5
 Arī 

šī prakse, ko šodien labāk pazīstam kā Miera sveicienu, liecina par dievkalpojuma 

kontekstu, kura laikā vēstules varētu būt lasītas priekšā.
6
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 Lai Vecās Derības grāmatas, apustuļu vēstules un evaņģēlijus lasītu priekšā 

dievkalpojumos, vispirms draudzēm bija nepieciešami šo grāmatu manuskripti. Visā 

Vidusjūras reģionā jau vairākus gadsimtus pirms Kristus, bija izplatītas gan grieķu, gan 

romiešu, gan jūdu bibliotēkas, gan dažādām institūcijām piederošas, gan arī privātas.
7
 Tā 

kā kristiešu draudzes pārņēma jūdu dievkalpojuma praksi ar Dieva doto kanonisko 

grāmatu lasījumiem, tad līdzīgi kā sinagogā tika glabātas Dieva dotās svētās grāmatas, tā 

arī kristiešu draudzes iesāka veidot savas bibliotēkas.  

Kā var secināt no iepriekšējā nodaļā pieminēto 2.gs. sākuma autoru Smirnas 

Polikarpa, Romas Klementa, Antiohijas Ignācija, Hierapoles Papija darbiem, tad viņiem 

jau bija pieejamas gan Vecās Derības grāmatas, gan Pāvila vēstules, gan evaņģēliji.
8
 Bez 

pūlēm var iztēloties, ka jebkura kristiešu draudze būtu vēlējusies iegūt savā rīcībā pēc 

iespējas pilnīgāku apustuļu rakstu kopumu. Tādi 2.gs. kristiešu autori kā Aleksandrijas 

Klements, Justīns Martīrs (Romā), Irenejs (Lionā), Tertulliāns (Kartāgā) savos darbos 

izmantoja daudz un dažādus avotus, gan kristīgos, gan arī klasiskās literatūras darbus. 

Acīmredzot pilsētās, kuras bija lielākie kristiešu centri, kā Roma, Antiohija, Aleksandrija, 

Kartāga, pakāpeniski veidojās ievērojamas bibliotēkas, kas saturēja ne vien kristīgo, bet 

arī klasisko autoru darbus.
9
  

2. un 3.gs. sāka veidoties ne tikai kristiešu draudžu, bet arī kristiešu akadēmiskās 

bibliotēkas. Pirmā konkrēti zināmā tika izveidota Jeruzalemē bīskapa Aleksandra laikā 

(212.-250.). Iespējams, ka viņš jau bija ietekmējies no līdzīgas bibliotēkas Aleksandrijā, 

kur viņš bija pavadījis kādu laiku studējot.
10

 Tāpat zināms, ka arī individuāli kristīgie 

autori veidoja savas privātās bibliotēkas; kā piemērus varētu minēt Ireneju (2.gs.), 

Tertulliānu (2.gs), Origēnu (3.gs.), Nīcas Gregoriju (4.gs.), Augustīnu (5.gs.), u.c.
11

  

Atrasts interesants dokuments no 4.gs. sākuma, no imperatora Diokleciāna 

vajāšanu laika Ziemeļāfrikas pilsētā Sirtā. Diokleciāns bija pavēlējis konfiscēt un 

iznīcināt kristiešu Svētos Rakstus. Saglabājies detalizēts ziņojums no viena no šiem 
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konfiskācijas gadījumiem. Kad ierēdņi ieradās ēkā, kura bija zināma kā kristiešu 

pulcēšanas vieta, tajā atradās atsevišķa telpa, kas tika dēvēta par bibliotēku.  

Bibliotēkā gan tajā brīdī atradās tikai dažas grāmatas. Pratināšanā bīskaps Pāvils 

un diakoni Silvāns un Kaross izstāstīja, ka draudzes namā nav grāmatu, tās jau esot 

izmestas ārā, kā pavēlēts, taču dažas grāmatas vēl atrodoties pie lektoriem. Kur lektori 

dzīvo, vislabāk zināms pilsētas rakstvežiem Edusijam un Jūnijam. Kad tika noskaidroti 

sešu lektoru vārdi un dzīvesvietas, pie tiem atrada vēl citas grāmatas. Kopumā šajā 

draudzē tika konfiscētas trīsdesmit septiņas grāmatas, turklāt maz ticams, ka Svētie 

Raksti tiešām būtu izmesti ārā, vai līdz pēdējai grāmatai atdoti naidīgajiem varas 

pārstāvjiem.
12

 Šis ziņojums dod vismaz aptuvenu ieskatu, kāda izskatījās nelielas pilsētas 

draudzes bibliotēkā Ziemeļāfrikā, 3.gs. beigās, 4.gs. sākumā.  

 

Jaunās Derības dokumentu kopēšana  

Aplūkojot Vecās Derības teksta tālāk nodošanu, iepazinām jūdu kopēšanas 

tradīcijas un apbrīnojami augstos standartus. Kā zināms, Vecās Derības kanoniskās 

grāmatas tika glabātas tempļa krātuvē, un kvalitatīvo, lasīšanai Dievkalpojumos 

paredzēto kopiju izgatavošana bija organizētā tiešā saistībā ar templi. Tā kā pārrakstīts 

tika no tempļa eksemplāriem, turklāt kopiju kvalitāte rūpīgi pārbaudīta, lai tās atbilstu 

noteiktiem standartiem, tad arī Vecās Derības teksts ilgstoši saglabājās praktiski 

nemainīgs. Jaunās Derības dokumenti tapa nedaudz savādākā situācijā. Kristiešu acīs 

Jeruzalemes templis bija zaudējis savu nozīmi, tā vairs nebija vieta, kur Dievs nāk pie 

cilvēkiem. Kopš Kristus iedibināja Vakarēdiena, sastapšanās ar Dievu notika draudzes 

dievkalpojumā, Kristus mielastā. Līdz arī to kristiešiem Jaunās Derības dokumentu 

kopēšana nesaistījās ar kādu konkrētu vietu un nebija organizēta centralizēti kā tas bija 

Vecās Derības laikā. Vai tas ietekmēja pārrakstīšanas kvalitāti? Droši vien, bet kādā 

mērā?  

 Tempļa kopētāji salīdzināja kopijas ar Tempļa rulli, kas kalpoja par teksta 

standartu. Kristietības izplatības dēļ, nebija vienmēr iespējams veikt kopiju salīdzināšanu 
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ar apustuļu autogrāfiem. Šodien Bībeles manuskriptu tekstu pētīšana ir nozīmīga 

teoloģijas disciplīna, kas apzina, salīdzina un analīzē sastopamos teksta variantus, 

mēģinot izsecināt, kāds tieši varēja izskatīties apustuļu rakstītais.  

Taču maldīgi būtu iedomāties, ka tikai šodien cilvēki ir kļuvuši tik prātīgi, ka spēj 

salīdzināt vienu manuskriptu ar otru un pamanīt atšķirības. Kā zināms no pētījumiem par 

pirmā gadsimta Romas rakstu kultūru, jau toreiz speciālisti-pārrakstītāji, un šeit nav runa 

par specifiski kristīgiem pārrakstītājiem, diskutēja par dažādu seno literāro darbu 

manuskriptu variācijām, cenzdamies saprast, kurš variants radies kļūdas dēļ, kādas kļūdas 

dēļ tas varētu būt ieviesies, kurš varētu būt sākotnējais formulējums, utt.
13

  

Šīs pašas rūpes paustas arī pirmo gadsimtu kristīgo autoru darbos; arī viņi, 

pamanījuši kādas nianses dažādos manuskriptos, uzdeva jautājumus par to, kurš variants 

atbilstu autogrāfam.
14

 Kā piemēru var minēt Ireneju (ap 170 pēc Kristus), kurš mēģināja 

skaidrot, ka Jāņa atklāsmes grāmatā 13:18 zvēra skaitlis ir 666, nevis 616, kā tas 

parādoties dažos manuskriptos.
15

 To zinot, varam diezgan droši pieņemt, ka ja vien 

kādiem pārrakstītājiem bija pieejami apustuļu rakstītie autogrāfi, visticamāk, kopijas tika 

veiktas tieši no tiem.  

Turklāt jāapzinās arī tas, ka pirmie kristieši bija tieši jūdi. Tā tas bija gan 

Jeruzalemē, gan lielākoties arī citās vietās, kur apustuļi dibināja draudzes. Tātad arī 

atbilstoši uzmanīga attieksme pret Dieva dotajām grāmatām bija viena no jūdu 

mantojuma daļām kristīgajai baznīcai; lai gan nav vēsturiska pamata domāt, ka kristieši 

kopēja manuskriptus tik pat rūpīgi kā to darīja jūdi ar Vecās Derības grāmatām. Tomēr, 

kā redzams no agrīnajiem manuskriptiem, daudzi no tiem ir izgatavoti ļoti profesionāli. 

Tā kā dokumentu kopēšana nebija nekas jauns nedz jūdu vidū, nedz grieķu-romiešu 

kultūrā kā tādā, arī kristiešiem nevajadzēja radīt no jauna divriteni, vien izmanot tās pašas 

prasmes, kas jau bija pieejamas.  
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Sākot ar 4.gs. kopēšana pamazām pārvietojās uz klosteriem, kur tā kļuva par vienu 

no mūku pamata nodarbēm. Drīz vien manuskriptu kopēšanā tieši klosteri ieņēma to pašu 

lomu kādu Vecās Derības laikā spēlēja templis. No šī laika uz priekšu jau saglabājušies 

daudz krāšņu, krāsainu, ar attēliem bagātīgi rotātu manuskriptu. Var tikai apbrīnot ar 

kādu rūpību tie ir izgatavoti. Šāda grāmatu pārrakstīšana ar roku, kā to var iedomāties, 

bija ļoti laikietilpīgs darbs un prasīja lielu uzmanības koncentrāciju. Reizēm viena 

manuskripta pārrakstīšanā bija iesaistīti vairāki speciālisti, daļu teksta pārrakstīja viens, 

daļu otrs, kāds cits pēc tam vēlreiz pārlasīja uzrakstīto meklēdams un labodams pielaistās 

kļūdas.  

Taču tas nav viss, ja aplūko senos manuskriptus, tie reizēm sniedz ieskatu visai 

personīgās pārrakstīšanas procesa detaļās. Tā kāds no pārrakstītājiem aizmirsis nodzēst 

savu uz manuskripta malas atstāto komentāru: „Šodien jūtos stulbi, nezinu, kas ar mani 

noticis.” Kāds cits acīmredzot ir izjutis tik lielu prieku un atvieglojumu par pabeigto 

darbu, ka manuskripta beigās pierakstījis: „Grāmatas beigas, paldies Dievam!”
16

 Atliek 

vien cerēt, ka seno manuskriptu teksta pētnieki nejauši neiekļaus kādu no šīm piezīmēm 

Jaunās Derības grāmatu tekstā.  

 

 

 

[Turpinājums sekos…] 
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