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[Turpinājums] 

 

Cik Jaunās Derības manuskriptu ir zināmi 

 Zinām, ka apustuļi rakstīja, draudzes glabāja, lietoja un pārrakstīja Dieva dotās 

Jaunās Derības grāmatas, zinām, ka kādas no tām nonākušas līdz mūsdienām. Lielais 

jautājums ir, - cik tad īsti Jaunās Derības manuskriptu ir mūsu rīcībā, vai mēs varētu būt 

pārliecināti, ka mums tiešām pieejami tie paši vārdi, tas pats vēstījums, kuru Dievs caur 

apustuļiem un viņu palīgiem darīja zināmu draudzēm. Atbilde vienā teikumā varētu 

skanēt šādi – mūsu rīcībā ir vienkārši nepieklājīgi daudz liecību par Jaunās Derības 

kanonisko grāmatu tekstu. Kādas tad tās ir?  

Tā kā Jaunās Derības grāmatas tika sarakstītas sengrieķu valodā, tad par 

svarīgākajiem tiek uzskatīti tieši sengrieķu manuskripti. Kopumā no laika posma no 1.gs., 

kad Jaunās Derības grāmatas tika sarakstītas, līdz Gūtenberga drukas mašīnas 

izgudrošanai 15.gs. šobrīd zināmi vairāk nekā 5800 sengrieķu manuskriptu, un gandrīz 

katru gadu arvien jauni tiek atrasti. Lielākais īpatsvars starp tiem, kopskaitā apmēram 

puse, ir lekcionāriju, jeb Dievkalpojumā izmantoto Svēto Rakstu lasījumu manuskripti.
1
 

Vairāk nekā 2100 ir evaņģēliju manuskripti, vairāk nekā 290 ir atsevišķi Pāvila vēstuļu 

manuskripti, vairāk nekā 270 ir Pāvila vēstules kopā ar katoliskajām vēstulēm, vairāk 

nekā 140 Jāņa atklāsmes grāmatas manuskriptu, vairāk nekā 80 katolisko vēstuļu 

manuskriptu un apmēram 60 kodeksu,
2
 kuri ietver visu Jaunās Derības tekstu.
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Lai arī šie manuskripti ir svarīgākie, tas nebūt vēl nav viss stāsts. Jaunā Derība jau 

ļoti agri tika tulkota arī uz citām valodām, - latīņu, koptu, sīriešu, armēņu, gruzīnu, gotu, 

arābu. Šajās valodās līdz mūsdienām saglabājušies vēl vairāk nekā 20,000 (apmēram 

puse no tiem ir latīņu valodā) ar roku rakstīto manuskriptu. Bez tam, pat ja visi šie 

manuskripti pēkšņi vienā dienā tiktu nozaudēti, tad praktiski visu Jaunās Derības tekstu 

var atjaunot no dažādiem Jaunās Derības citātiem pirmo gadsimtu teologu sprediķos, 

rakstos un komentāros. Uz šo brīdi jau ir apkopoti vairāk nekā 1,000,000 šādu citātu! 

 Atkal varam uzdot jautājumu, - kā gan šis manuskriptu daudzums izskatās 

salīdzinājumā ar klasisko romiešu vai grieķu autoru darbiem? Izskatās tiešām labi. 

Homēra „Illiādai”, kas ir absolūta līdere citu seno autoru darbu vidū, līdz mūsdienām 

saglabājusies aptuveni 650 tās manuskriptu. Jūlija Cēzara „Gallu Karš” – 10 manuskripti. 

Līvija „Romiešu Vēsture” – 27 manuskripti. Hērodota „Vēsture” – 75 manuskripti. 

Svetonija „Cēzaru Dzīve” – nedaudz vairāk nekā 200 manuskripti, Tukidīda „Vēsture” – 

20 manuskripti.
4
 Ko tad īsti salīdzināt, - vai Jaunās Derības pārdesmit tūkstošus 

manuskriptu ar vidēji dažiem desmitiem citu seno autoru darbu manuskriptu?  

 

Cik uzticams ir mūsu Jaunās Derības teksts  

 Uz lietām var paskatīties dažādi. Var apgalvot, ka mēs nevaram zināt, kāds bija 

Jaunās Derības teksts, ka autogrāfi nav atrasti, ka agrākie manuskripti ir tikai no 2. un 

3.gs. Turklāt manuskriptos zināmas apmēram 400,000 atšķirības, pie kam Jaunās Derības 

grieķu tekstā ir tikai apmēram 138,000 vārdu. Uz vienu vārdu 3 atšķirības?! Mīļie, par 

kādu gan uzticību tekstam te var būt runa?! Tāds ir viens no iespējamajiem skatījumiem.  

Otrs. Viss iepriekš sacītais ir (gandrīz) patiesība, tikai tā nav visa patiesība. Jā, 

mūsu rīcībā nav autogrāfu, bet mūsu rīcībā ir pārdesmit manuskriptu, kuri uzrakstīti laikā, 

kad kādi no autogrāfiem vēl varēja būt draudžu lietošanā. Jaunās Derības manuskriptu 
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kvalitāte liecina, ka kopijas lielākoties izgatavojuši augsti kvalificēti profesionāļi; par 

pārrakstītāju prasmi un metodēm jau runājām nodaļā par Vecās Derības manuskriptiem. 

Turklāt mūsu rīcībā šobrīd ir kopumā apmēram 2,600,000 lappušu Jaunās Derības 

manuskriptu gan sengrieķu, gan latīņu, gan citās valodās! 

Jā, tas taisnība, ka šajos manuskriptos ir simtiem tūkstošu atšķirību, bet pat ja to 

būtu vesels pusmiljons, vai vēl vairāk, tad tās tomēr būtu nevis trīs atšķirības uz vienu 

Jaunās Derības vārdu, bet gan tikai viena atšķirība uz katrām sešām līdz septiņām teksta 

lappusēm! Tas savukārt nebūs daudz vairāk kā kļūdu šodien drukātājās grāmatās. Kā ar 

šādu skatījumu?! Bet patiesi svarīgais jautājums, - kādas tad ir šīs atšķirība, vai tās kaut 

ko būtisku maina Jaunās Derības tekstā? Nav jau vajadzīgi tūkstoši, ja būtu kaut vai daži 

desmiti tādu atšķirību, kas kaut ko radikāli maina Jaunās Derības vēstī, ar tām pietiktu, lai 

apšaubītu mūsu rīcībā esošā teksta uzticamību.  

Visas esošās atšķirības vienkārši klasificējot varētu iedalīt četrās grupās. Pirmā 

būtu pareizrakstības atšķirības. Grieķu valodā, ja iepriekšējais vārds beidzās ar patskani 

un nākamais vārds sākās ar patskani, labskanības dēļ pirmā vārda beigās varēja tikt 

pievienots burts „n”. Vienos manuskriptos „n” parādās, citos nē. Šī ir visizplatītākā 

atšķirība. Vēl šajā grupā ietilpst arī neuzmanības kļūdas. Piemēram, kādā 1.Tesaloniķiešu 

vēstules manuskriptā vārdu „nēpioi” (sengrieķu val. - lēnprātīgs, maigi) vietā parādās 

vārds „hippoi” (sengrieķu val. - zirgi). Pāvila rakstītais tad skanētu nevis „mēs jūsu starpā 

esam bijuši lēnprātīgi”, bet gan „mēs jūsu starpā esam bijuši zirgi”. (1.Tes 2:7) Šādos 

gadījumos nav pārāk grūti saprast, kurš variants ir sākotnējais.  

Otrā ir nelielo atšķirību grupa. Vienas no izplatītākajām šajā grupā ir variācijas 

noteikto artikulu lietojumā. Tas ko latviešu valodā panāk ar galotnes maiņu, piemēram, 

„laba grāmata” vai „labā grāmata”, to sengrieķu valoda dara pirms vārda novietojot 

noteikto artikulu. Vienos manuskriptos artikuls parādās, citos nē. Cita bieži sastopama 

variācija ir vārdu secības maiņa. Grieķu valodā vārdu secībai ir salīdzinoši neliela 

ietekme uz teikuma nozīmi; ko gan daudz mainītu, vai rakstīts būtu „Pāvils sadeva 

Pēterim”, vai „Pēterim sadeva Pāvils”. Kāda cita bieži sastopama atšķirība ir Jēzus titulu 



lietojumā, - vienos manuskriptos „Jēzus Kristus”, citos – „Kristus Jēzus”, vēl citos – 

„Kungs Jēzus Kristus”, utt.  

Trešā grupa ir jēgpilnās, bet apšaubāmās atšķirības. Tas nozīmē, ka variantam ir 

noteikta ticamības pakāpe. Piemēram, kādā salīdzinoši vēlā 1.Tesaloniķiešu vēstules 

manuskriptā vārdu „Dieva Evaņģēlijs” vietā parādās „Kristus Evaņģēlijs”. (1.Tes 2:9) 

Šāds izteikums būtu iespējams un jēgpilns, taču maz ticams, jo tas parādās tikai vienā 

vēlīnā viduslaiku manuskriptā.  

Ceturtā un vismazākā grupa ir tās atšķirības, kas ir gan jēgpilnas, gan arī ticamas. 

Tas nozīmē, kas šie varianti piedāvā alternatīvu nozīmi konkrētajam tekstam. Šīs sastāda 

mazāk nekā vienu procentu no visām manuskriptu atšķirībām. Pārsvarā šie varianti maina 

noteikta vārda, vai frāzes nozīmi. Piemēram, Pāvila vēstulē Romiešiem 5:1 dažos 

manuskriptos rakstīts „ehomen” (sengrieķu val. - mums ir), citos „ehōmen” (sengrieķu 

val. - lai mums būtu). Pirmajā gadījumā Pāvils būtu sacījis, ka „mums ir miers ar Dievu”, 

otrajā, „lai mums būtu miers ar Dievu”. Atšķirība šajā gadījumā ir tikai vienā burtā, taču 

frāzes nozīmi tas maina visai būtiski. Vai nu mums jau ir miers ar Dievu, vai arī mēs 

tiekam mudināti iegūt mieru ar Dievu. Lai nu kā, neviens no šiem variantiem neko 

nemaina kopējā Jaunās Derības vēstījumā.  

Visā Jaunajā Derībā ir tikai divas rindkopas, kurās tiešām vērojamas ievērojamas 

atšķirības.
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 Tās ir Marka evaņģēlija 16:9-20 un Jāņa evaņģēlija 7:53-8:11. Marka 16:9-20 

neparādās agrākajos un par uzticamākajiem atzītajos manuskriptos, turklāt sastopami trīs 

dažādi nobeigumi pēc Marka 16:8. Savukārt Jāņa 7:53-8:11 dažādos manuskriptos 

parādās dažādās vietās; pēc Lūkas 21:38, pēc Jāņa 7:36, pēc Jāņa 7:44, pēc Jāņa 8:12, pēc 

Lūkas 24:53 un arī Jāņa evaņģēlija beigās. Ir ļoti pierasts, ka šie teksti ir neatņemamas 

Jaunās Derības sastāvdaļas, un ir grūti iedomātās, ka to pēkšņi nebūtu. Tomēr vienlaikus 
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 Vēl, lai gan mazākā mērā varētu pieminēt Apustuļu darbu grāmatu, kuras līdz mūsdienām nonākušie manuskripti 

satur divas nedaudz atšķirīgas teksta versijas. Viena, tā dēvētā Rietumu teksta versija, ir par apmēram desmit 
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Derības izdevumos, gan Bībeles tulkojumos. Tāpat arī teksta kritiķu vidū pazīstama problēma ar Romiešu vēstules 

noslēgumu, 16. nodaļu. Iespējams, jau sākotnēji bijuši div(ējād)i manuskripti, no kuriem viens, adresēts Romas 

draudzei, saturējis tikai pirmās piecpadsmit nodaļas, otrs, adresēts Efesas draudzei, arī sešpadsmito nodaļu. Sīkāku 

informāciju meklēt Bruce M. Metzger grāmatā A Textual Commentary on the Greek New Testament, United Bible 

Societies, 2005. 222.-477.lpp. 



jāatzīst, pat tad, ja šīs rindkopas patiešām nav Marka un Jāņa sarakstītas, bet pievienotas 

vēlāk, arī tādā gadījumā Jaunā Derība no savas vēsts praktiski neko nezaudē.
6
  

Ko vēl lai piebilst? Varbūt vienīgi 20.gs. viena no ievērojamākajiem Jaunās 

Derības teksta pētniekiem Brūsa Mecgera (Bruce Metzger) vārdus. 1997. gadā, 83 gadu 

vecumā, pēc 50 Jaunās Derības teksta studijās pavadītiem gadiem, viņš sacīja: „Jaunajā 

Derībā ir 20,000 rindiņu, tikai kādas 40 tiek apšaubītas, bet neviena no tām nesatur kādu 

svarīgu mācību.
7
 Tas, ka esmu redzējis cik pārliecinoši šie materiāli [Jaunās Derības 

manuskripti] ir nonākuši līdz mums, ar milzumu kopijām, dažām no tām pat ļoti senām, ir 

stiprinājis manu personīgo ticību. Esmu racies šajos tekstos, esmu studējis tos 

caurcaurēm, un šodien es zinu ar stingru pārliecību, ka mana paļāvība uz Jēzu ir droši 

pamatota. Ļoti droši pamatota.”
8
 Patiesi tas tā ir.  

 

 

Noderīgi tālākai izpētei 

Jaunās Derības teksta ievērojamāko variantu apskats: Bruce M. Metzger, A 

Textual Commentary on the Greek New Testament, United Bible Societies, 2005. Ievads 

Jaunās Derības teksta pētniecībā: Parker, David C., An Introduction to the New Testament 

Manuscripts and Their Texts, Cambridge University Press, 2008. Jaunās Derības grāmatu 

lietojums pirmajos gadsimtos pēc Kristus: Gamble Harry Y., Books and Readers in the 

Early Church: a History of Early Christian Texts, Yale University Press, New Haven, 

1995.Hurtado, Larry W., The Earliest Christian Artifacts: Manuscripts and Christian 

Origin, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 2006. Jaunās Derības manuskriptu apskats: 

Kurt Aland, Barbara Aland, Text of the New Testament, Eerdmans Publishing Company, 

1995.  
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