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Kas ir kanons un kāpēc tas svarīgs
1
 

Pirms iesākt aplūkot, kas ir kanons, īsi atskatīsimies uz jau iepriekš noskaidrotajiem 

jautājumiem. Kā ieguvām Bībeles grāmatas? Viss aizsākās ar neaizmirstamajiem 

notikumiem Ēģiptē un pie Sinaja kalna, kur Dievs Jahve pats pavēlēja uzsākt Bībeles 

rakstīšanu. Vispirms ar vareniem darbiem un brīnumainām zīmēm Dievs apstiprināja, ka 

Viņš, Dievs Radītājs, runā caur savu kalpu Mozu. Daļa no Mozus grāmatu vēstījuma pat 

ir ar Dieva paša roku rakstīta (2.Moz 34:1, 27). Daudzas citas lietas Jahve atklāja un 

pierakstīja, darbodamies caur Mozu. Tā visa rezultātā Israēls jau uzreiz pēc Mozus nāves 

sāka izturēties pret Mozus grāmatām kā pret Dieva vārdiem, kā pret Jahves paša dāvātu 

gudrību.  

Mozus deva arī virkni norādījumu, lai Dieva vēstījums tiktu pienācīgi saglabāts, 

mācīts un nodots nākamajām paaudzēm. Zinādams, ka tiks sūtīti arī citi pravieši, Dievs 

caur Mozu noteica arī formālus kritērijus, kā atšķirt Dieva praviešus no viltvāržiem. Ja 

pravietis nāktu Dieva Jahves sūtīts, tad viņa vēsts būtu saskaņā ar Mozus mācību un vestu 

cilvēkus pie Dieva Radītāja. Turklāt arī Dievs pats aculiecinieku priekšā ar zīmēm, vai 

pravietojumu piepildījumiem apstiprinātu, ka pravietis runājis Viņa sūtīts. Šādu praviešu 

sacītais būtu rūpīgi jāglabā templī kopā ar Mozus grāmatām, un jāmāca Israēlam, lai 

tādējādi nestu liecību nākamajām paaudzēm gan par Dieva darbiem, gan nodomiem. 

Praviešu pārbaude un viņu rakstu glabāšana, kopēšana un mācīšana vairāk vai mazāk 

noritēja saskaņā ar Mozus atstātajām instrukcijām.  
                                                           
1
 Termins “kanons” cēlies no grieķu vārda kanon, kura pamatnozīmes ir, pirmkārt, - niedre, un, otrkārt, - mērāmais 

koks. Tā trešā nozīme, – noteikums, tika vēlāk atvasināta no pamatnozīmēm. Gal 6:16 un baznīcas tēvu darbos tas 

parasti lietots šajā trešajā nozīmē. Vēlāk ar šo vārdu sāka apzīmēt to grāmatu sarakstu, kuras tika uzskatītas par 

svētām un autoritatīvām kristiešu pasaules uzskatam, ticībai un dzīvei. (Steinmann, „The Oracls of God”, 14.lpp.)   



 Tā pagāja zināms laiks, turpat vai tūkstošs gadu. Dažādos, laikos, situācijās, pie 

dažādiem adresātiem un ar dažādiem vēstījumiem Dievs sūtīja jaunus un jaunus 

praviešus. Ne visu praviešu sludinātais ir saglabājies, par dažiem uzzinām tikai no 

Bībeles liecībām (piemēram, Ūrija Jeremijas grāmatas 26. nodaļā). Kad Dievs bija 

atklājis visu, ko uzskatīja par nepieciešamu Vecās Derības laikā darīt cilvēkiem zināmu, 

praviešu sludināšanai tika pielikts punkts. Pravieši vairs netika sūtīti, nebija vairs zīmes 

un jaunas atklāsmes. Kas jāzina bija darīts zināms, atlika vien gaidīt uz pasludinātā 

piepildījumu. 

Te nu mums ir īsa atbilde uz jautājumu, kas ir kanons. Pavisam vienkārši sakot, 

Vecās Derības kanons ir to grāmatu kopums, kuras Dievs pats bija devis caur saviem 

kalpiem praviešiem, kuru uzticamību Viņš aculiecinieku klātbūtnē bija apstiprinājis ar 

zīmēm, un kuras kā Dieva paša vārdi rūpīgi tika glabātas Jahves templī. Kad 

palūkojamies uz kanona formēšanos ar tā laika cilvēku acīm, tad tajā nav nekā 

noslēpumaina, ja neskaita „nelielo” niansi, ka Dievs pats ir praviešu rakstu Autors.  

Kanona tapšanā nav nekā mistiska tādā nozīmē, ka šis process ir vēsturiski 

pārskatāms. Nav kādi noslēpumaini spēki, kuri, nevienam nezināmu kritēriju un motīvu 

vadīti, izvēlējās, kuras grāmatas veidos Vecās Derības kanonu. Tieši pretēji, kā Dievs jau 

Ēģiptē un vēlāk pie Sinaja kalna to demonstrēja, Savu sakāmo Viņš darīja zināmu tik 

publiski, cik vien iespējams, lai to varētu apliecināt pēc iespējas vairāk aculiecinieku. Tā 

arī praviešu raksti nebija viss kādā tumšā stūrī klusībā tapuši, bet gan Dieva apstiprināti 

kā Viņa autoritatīvs vēstījums.
2
 

Ar šo nelielo ieskatu Dieva atklāsmes vēsturē jautājums, - kas ir kanons, varētu būt 

noskaidrots.
3
 Nākamais jautājums būtu, kā kanons darbojās, kāda ir tā funkcija? Runājot 
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 Ir vairākas hipotēzes, kuras Vecās Derības kanona formēšanos uzskata par vēlāku procesu, to novietojot 1.gs. pēc 

Kristus beigās, vai pat vēl vēlāk. Šajā hipotēzēs kanona formēšanas tiek aplūkota kā pakāpenisks process, kas saistīts 

ar atsevišķo Vecās Derības bloku kanonizēšanu. Pirmkārt, ar Mozus grāmatām, tad ar praviešu grāmatām un 

visbeidzot ar rakstiem. Kopīgā kļūda šajās hipotēzēs ir pieņēmums, ka kanona robežu noteikšana bija pašas 

reliģiskās kopienās rokās, vienu vai otru apstākļu un faktoru ietekmēta, un nevis Dieva darbs, kuru Israēls tikai 

piedzīvoja un pieņēma par saistošu.  
3
 Jautājums par kanonu ir viens no Baznīcā visvairāk diskutētajiem. Neskaidrības rodas runājot par koncepta 

„kanons” definīciju. Vai ar kanonu saprast grāmatu kopumu, kuras ir Dieva dotas un kalpo kā ticības un dzīves 

norma, vai ar to saprast svēto grāmatu sarakstu, kurš uzskaita Dieva dotās grāmatas? Atkarībā no tā, kura no šīm 

pieejām tiek izvēlēta, jautājums par kanona formēšanās periodu var tikt atbildēts ļoti atšķirīgi. Ja izvēlēta „ticības un 



par pasaules uzskatiem un to ietekmi uz mūsu uztveri, domāšanu un vērtību sistēmu, 

izcēlām faktu, ka tieši Bībelei vajadzētu noteikt kristiešu pasaules uzskatu. Tā paskaidro, 

kas ir realitāte, kurā mēs dzīvojam, kur meklējami paši tās aizsākumi. Kurš radījis visu, 

kas eksistē, lietas redzamās un neredzamās. Kas esam mēs paši, kādi mēs esam, kāpēc 

mēs šeit esam, kādas ir, un kādām būtu jābūt mūsu attiecībām ar Dievu Radītāju. Kāda ir 

Radītāja attieksme pret mums, kādi ir Viņa nolūki attiecībā uz mums, utt. Citiem vārdiem 

to pasniedzot, Bībele atbild uz vissvarīgākajiem mūsu dzīves jautājumiem. Tieši šādu 

funkciju Dieva dotās praviešu grāmatas veica jau Vecās Derības laikā Israēla tautai. Tās 

noteica viņu pasaules uzskatu un kalpoja kā norma viņu ticībai un dzīvei.  

Kad zināms, kāda ir kanona funkcija, mēs nonākam pie paša svarīgākā jautājuma, 

runājot par kanonu, proti, - kuras ir šīs Dieva dotās grāmatas, kas nosaka mūsu pasaules 

uzskatu? Nekādā ziņā nedrīkst nenovērtēt šī jautājuma lielo nozīmi. Lai mēs skaidrāk 

saprastu, cik liktenīgas var būt sekas, ja uzskatām par kanoniskām grāmatas, kuras tādas 

nemaz nav, aplūkosim kādu visai zināmu piemēru.  

Daudzi ir dzirdējuši par dažādām neparastām lietām, kādas notikušas „tumšajos” 

viduslaikos, jeb kā kāds 19. gadsimta franču vēsturnieks izteicās „tūkstoš gados bez 

vannas”. Viena no pazīstamākajām dīvainībām (lai nesauktu to par ļaužu nelietīgu 

krāpšanu) bija Romas baznīcas ieviestās grēku atlaidas, jeb indulģences. Kā tas aizsākās? 

Maz pamazītēm, pamatojoties galvenokārt 2.Makabeju grāmatā, baznīcā ienāca mācība, 

ka pēc nāves un pirms nokļūšanas Dieva klātbūtnē, katram grēcīgam cilvēkam vispirms 

jāiziet cauri ilgam, ilgam, sāpīgam, sāpīgam šķīstīšanas procesam, tā sauktajam 

purgatorijam, jeb šķīstītavai. Atkarībā no katras personas grēku daudzuma purgatorijā 

pavadāmais laiks varēja svārstīties no gadu desmitiem līdz pat gadu tūkstošiem. Par 

„laimi” ar Romas baznīcas „gādību” bija rasta iespēja kā no tā izvairīties.  

Te nu redzam, ka Dievs cilvēkos patiesi ir ielicis „radošo garu.” Šai konrētajai gara 

izpausmei gan diez vai bija un ir jebkāds sakars ar Dieva skaidro atklāsmi Rakstos. Grēku 

                                                                                                                                                                                           
dzīves normas” pieeja, tad varam viegli saprast, ka kanons bija izveidojies, tiklīdz tam tika pievienotas pēdējās 

Dieva praviešu grāmatas. Ja izvēlēta „saraksta” pieeja, tad kanonu var uzskatīt par izveidojušos tikai tad, kad Dieva 

dotās autoritatīvās grāmatas tika ietvertas kādā sarakstā. Šī grāmata seko pirmajai pieejai, jo kā gan kāds saraksts 

varētu padarīt par autoritatīvu kādu grāmatu, kurai Dievs pats nav piešķīris autoritāti, vai atņemt autoritāti kādai, 

kurai Dievs to devis.  



piedošanas „bizness” izplatījās kā labākais piramīdveida mārketinga paraugs, kurā 

ieguvēji, protams, bija paši indulģenču ieviesēji. Visi pārējie, rožainu solījumu 

pārliecināti, tikai pirka, un pirka, un pirka... Kādi tik produkti netika piedāvāti; gan 

ceļojumi uz neskaitāmām svētvietām, gan svēto relikviju aplūkošana, un kas pats 

labākais, visas šīs aktivitātes par nelielu, bet „taisnīgu” samaksu samazināja šķīstītavā, 

jeb purgatorijā pavadāmo laiku ne par minūtēm, bet gadiem.  

Turklāt, cik šikas relikvijas tika piedāvātas, lai cilvēkus atbrīvotu no purgatorija 

mokām (arī no naudas)! Naglas no Jēzus krusta dučiem vien, piens no Marijas krūts ar 

litriem, zeme, no kuras Dievs darināja Ādamu, skaidas no trepēm, zem kurām gulēja 

Lācars, apustuļa Bartolomeja āda, kuru viņam, dzīvam esot, novilka pagāni, vīns un 

maize no Svētā Vakarēdiena iedibināšanas mielasta, Jēzus bērnības sedziņa, Jāņa 

Kristītāja pirksts, ar kuru viņš norādīja uz Jēzu: „Šis ir Dieva Jērs, kas nes pasaules 

grēkus”(Jņ 1:29), utt., un tā joprojām. Vai nav viens ienesīgs pasākums, turklāt pilnīgi 

bez konkurentiem?! Kā gan šādas lietas uzzinot, lai nerodās doma, ka baznīca ir tik vien 

kā biznesa projekts? Šo ņemot vērā, var tikai pabrīnīties, cik interesantus vārdus sacījis 

kardināls Jozefs Racingers, tagad labāk pazīstams, kā pāvests Benedikts XVI: „Ja 

purgatorijs neeksistētu, mums vajadzētu to izgudrot.”
4
 

Kāds gan šīm negantībām sakars ar Bībeles kanonu? Vistiešākais. 2.Makabeju 

grāmatas 12:42-45 panti ir atbildīgi, ja tā var sacīt, par augstāk aprakstītajiem 

notikumiem, - par purgatorija mācību un no tā izrietošajām sekām.
5
 Taču Makabeju 

grāmatas par kanoniskām, jeb Dieva dotām netika uzskatītas nedz pirms Kristus laika, 

nedz pirmajos gadsimtos pēc Kristus. Tikai vēlāk dažādu apstākļu un galvenokārt 

nezināšanas dēļ šīs grāmatas formāli iemantoja autoritāti līdzvērtīgu jūdu Vecās Derības 

kanona grāmatām. Taču tā kā šī grāmata nebija nedz Dieva dota, nedz autorizēta, tad 

                                                           
4
 Messori, Vitttorio, The Ratzinger Report, Ignatius Press, San Francisco, 1985., 146.lpp.  

5
 „Tad viņi pievērsās lūgšanām un lūdza, lai visa apgrēcība tiktu dzēsta. Bet krietnais Jūda aicināja ļaudis sargāties, 

lai nekristu grēkā, kad viņi paši savām acīm redzējuši, kas bija noticis kritušo grēka dēļ. Savācis no vīriem divus 

tūkstošus sudraba drahmu, viņš tās nosūtīja uz Jeruzālemi, lai par grēku tiktu pienests upris: tā darīdams, viņš rīkojās 

cēli, tāpēc, ka domāja par augšāmcelšanos. Jo, ja viņam nebūtu bijusi cerība uz kritušo augšāmcelšanos, tad lieki un 

bezjēdzīgi būtu bijis lūgt par kritušajiem. Tātad viņš ņēma vērā, ka tos, kas dievbijīgi aizmieg mūža miegā, sagada 

skaists iepriecinājums – tā bija svēta un dievbijīga doma.Tāpēc viņš gadāja apžēlošanās upuri par kritušajiem – lai 

viņi tiek vaļā no grēka.” (2.Mak 12:42-45)  



faktiski simtiem gadu, piesedzoties ar Dieva autoritāti, alkatīgi mantrauši muļķoja 

kristīgo pasauli, biedēdami ar to, kā nav, un solīdami to, ko nevarēja (un nevajadzēja) 

dot. Pa vidu, tā starp citu, arī „tā nedaudz” nopelnot. Turklāt, lai arī šis bizness vairs nav 

„slaucamās govs” statusā, tas vēl arvien ienes savu artavu Romas baznīcas kasē.  

Jau šis viens piemērs parāda, cik svarīgi noskaidrot, kuras grāmatas ietilps kanonā, 

kuras nē. Kā iepriekš aplūkojām, Dieva doto grāmatu, pareizāk būtu sacīt, – ruļļu, skaits 

laika gaitā mainījās. Katra jauna Dieva atklāsme, kuru Dievs apliecināja no augšas un 

liecinieki atzina no apakšas, palielināja kanonisko grāmatu skaitu. Tā kanona formēšanās 

procesā vienlaikus notika gan paplašināšanās, kad Dievs apstiprina jaunas atklāsmes, gan 

sašaurināšanās, kad kādi pravieši izrādās runājuši paši savā pārgalvībā, nevis Dieva 

sūtīti.
6
 

  

Kuras grāmatas bija Dieva dotas  

Tātad izšķirošais jautājums, kuras grāmatas bija Dieva dotas, kuras ietilpst Vecās 

Derības kanonā, kuras nē? Kā Bībeles liecība to norādīja, jaunas grāmatas vairs nevarētu 

tikt uzskatītas par Dieva dotām, jeb kanoniskām, kopš Dievs nosūtīja pēdējo pravieti. 

Atliek tikai noskaidrot, kad tas notika, tad arī varēsim atpazīt Dieva dotā kanona robežas. 

Aplūkosim dažādas liecības, gan no jūdu tradīcijas, gan tā sauktā starp-derību laika 

literatūras, gan vēsturnieku minētās, gan Jaunajā Derībā, gan arī sen-baznīcas teologu 

darbos atrodamās.    

 

Liecības par Vecās Derības kanonu pirms Jaunās Derības laika  

Vispirms jūdu tradīcija. Kā jau tautas, kura bija Dieva izredzētie Viņa atklāsmes 

saņemšanai un glabāšanai, tieši jūdu tradīcijas liecības būtu jāaplūko īpaši uzmanīgi; ko 

tās saka par praviešu kalpošanas beigām. Daudzās vietās atrodams uzskats, ka 

pravietošana izbeidzās laika posmā pēc vēlāko praviešu Hagaja, Zacharijas un Maleahija 

                                                           
6
 Laba diskusija par to pie Steinamann, Andrew E., The Oracles of God: the Old Testament Canon, CPH, St. Louis, 

1999,12-19.lpp. un Ellis, Earle E., The Old Testamenti n Early Christianity: Canon and Interpretation in the Light 

of Modern Research, J.C.B.Mohr, Tubingen, 1991, 36-50. lpp., kā arī pie Vasholz Robert I., The Old Testament 

Canon in the Old Testament Church: the Internal Rationale for Old Testament Canonicity, The Edwin Mellen Press, 

Lewinston, 1990, 1-8.lpp.  



nāves.
7
 Jūdu izcelsmes 1. gadsimta Romas vēsturnieks Josefs Flāvijs (apmēram 37.-100. 

pēc Kristus), aprakstīdams Israēla vēsturi, norāda, ka praviešu gars apsīcis Israēlā drīz 

pēc tautas atlikuma atgriešanās no izsūtījuma Babilonijā, tātad, Persijas impērijas 

dominantes periodā. Kādā citā vietā viņš ir vēl precīzākas un apgalvo, ka kopš Persijas 

valdnieka Artakserksa laika (465.-425. pirms Kristus) neviens nav uzdrošinājies Dieva 

dotajām grāmatām nedz atņemt, nedz pielikt, nedz izmainīt kaut zilbi.
8
  

Josefs Flāvijs savos darbos piemin vēl kādu interesantu faktu, - tieši tempļa grāmatu 

glabātavā bija vieta, kurā bija savāktas un profesionālu pārrakstītāju rūpīgi kopētas Dieva 

dotās grāmatas. Šī prakse bija aizsākta jau ar Mozus atstātajiem norādījumiem un kā 

varam saprast ar nelieliem pārrāvumiem turpinājusies līdz pat tempļa izpostīšanai 70. 

gadā pēc Kristus.
9
 Flāvijs piemin, ka bez Dieva dotajām templī glabājās arī citas Israēla 

vēstures grāmatas, taču tās netika uzskatītas par līdzvērtīgām Dieva dotajām grāmatām, 

jo bija tapušas laikā, kad praviešu gars jau bija apsīcis.
10

  

Makabeju grāmatas pauž līdzīgus uzskatus.
11

 Arī to autori apgalvo, ka praviešu gars 

bija izsīcis jau labu laiku, pirms Makabeju grāmatu sarakstīšanas, bet ne agrāk kā neilgi 

pēc Nehemijas laikā. Tāpat arī Makabeju grāmatas liecina, ka Dieva dotās svētās 

grāmatas tika glabātas templī un tieši piederība tempļa kolekcijai noteikusi kanona 

robežas.
12

 Jēzus Sīraka dēla Gudrības grāmata ir vēl viena no starp-derību laika 

grāmatām. Tā tiek datēta starp 196. un 175. gadu pirms Kristus un autora mazdēls to 

pārtulkoja uz grieķu valodu 132. gadā pirms Kristus. Jēzus Sīraka dēls citē visas jūdu 

Vecās Derības kanoniskās grāmatas, izņemot Rutes grāmatu. Arī Sīraka grāmatas autors 

                                                           
7
 Tosefta, Sotah 13.2; Babilonijas Talmuds, Sotah 48b, Sanhedrin 11a, Baba Bathra 12a; Seder Olam Rabb 30; 

Jeruzalemes Talmuds, Taanith 2.1; kā arī starp-derību grāmatās - 1. Makabeju 9:27. 
8
 Josephus, Against Apion, I, 37-42. (Skatīt arī Vasholz, Old Testament Canon in the Old Testament Church, 

80.lpp.) Tas vedinātu domāt, ka kopijās nebija atšķirību, bet fakts, ka bija gan. Lai gan arī tas ir fakts, ka kopijas ļoti 

atšķīrās pēc kvalitātes. Iespējams, Flāvijs raksta par tempļa vajadzībām izgatavotajām kopijām.  
9
 2.Moz 25:16, 21, 40:20, 5.Moz 10:1-5 31:24-26, Joz 24:26 1.Sam 10:25.  

10
 Against Apion 37-43 paragrāfs. (Skatīt arī Steinmann The Oracles of God, 113.lpp.) Saskaņā ar Josefu Flāviju, 

Dieva doto grāmatu skaits bija divdesmit divas. Tas saskan ar jūdu Vecās Derības kanonu, jo 12 mazie pravieši tiek 

skaitīti kā viena grāmata, Samuēla, Ķēniņu un Laiku grāmatas katra tiek skaitīta kā viena, nevis divas grāmatas, 

Rute parasti nāca kopā ar Soģu grāmatu, un Jeremijas Raudu dziesma kopā ar Jeremijas grāmatu.  
11

 Makabeju grāmatas tiek datētas ar 2. gs. pirms Kristus beigām.  
12

 Par praviešu laiku: 1.Mak 1:56-57, 2.Mak 2:14; par kanonu 1.Mak 4:46, 9:27, 14:41, 1.Mak 3:48, 12:9, 2.Mak 

8:23, 15:9, 2.Mak 2:13-14, skatīt arī sīkāku diskusiju A. Steinmann Oracles of God (54-61.lpp).   



apstiprina, ka Dieva praviešu pierakstītās grāmatas kalpoja kā autoritāte ticības un dzīves 

jautājumos un pateicoties Dieva autorībai tika nošķirtas no citiem rakstiem. Tāpat viņš, 

vienprātīgi ar iepriekš minētajiem autoriem, norāda, ka praviešu gars apsīcis jau agrīnā 

persiešu periodā.
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Kumrāna. 1947. gadā Palestīnā Nāves jūras rietumkrastā kāds beduīnu zēns pavisam 

nejauši atklāja klinšu alu, kā vēlāk izrādījās veselas 11 alas, kurās gandrīz divus gadu 

tūkstošus iepriekš bija noglabāti simtiem un simtiem manuskriptu. Pie šī atklājuma 

detalizētāk pakavēsimies nākamajā nodaļā. Pietiks, ja šeit pieminēsim, ka daudzi no 

ruļļiem saturēja veselus Bībeles grāmatu tekstus, vai vismaz tekstu fragmentus. Viens no 

atrastajiem dokumentiem, saukts 4QMMT, sniedza jūdu svēto grāmatu aprakstu. No šī 

dokumenta un citām Kumrānā atrastajām liecībām varam secināt, ka arī šīs reliģiskās 

kopienas locekļi ir pazinuši kanonisko grāmatu kopumu, kāds tas šodien atrodams Vecajā 

Derībā. Vienīgā no Vecās Derības grāmatām, kas netika atrasta Kumrānā bija Esteres 

grāmata.    

Apkopjot jūdu tradīcijā atrodamās liecības, kuras attiecās uz laika posmu pirms 

Kristus, varam secināt trīs lietas.
14

 Vispirms šajās liecībās valda liela vienprātība, ka pēc 

5. gadsimta pirms Kristus Dievs vairs nav sūtījis savus kalpus praviešus. Otrkārt tās 

norāda uz Dieva doto svēto grāmatu kopumu, kuras tika rūpīgi glabātas un kopētas 

Israēla vajadzībām Jahves templī. Treškārt, cik var spriest no nepilnīgās informācijas, tad 

par svētajām grāmatām tika uzskatītas tieši tās pašas trīsdesmit deviņas grāmatas, kuras 

arī šodien atrodas Vecās Derības kanonā. Nav atrasti dokumenti, kuri deklarētu, ka šīs un 

šīs grāmatas skaitījās kanoniskas, un ka kanons tika formāli noslēgts tajā un tajā laikā. To 

skaidri jāapzinās un jāpatur prātā, ka neviens formāls saraksts nevar kādai grāmatai dod 

autoritāti, ja to jau iepriekš nav darījis pats Dievs.  

 

[Turpinājums sekos...] 
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 Detalizēta informācijas pie A. Steinmann The Oracles of God, 33-54. (īpaši 49-50.) lpp.  
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 Bez jau minētajām liecībām var aplūkot arī Aleksandrijas Filona rakstīto, Samariešu kanonu, utt. Par to 

detalizētāk skatīt A. Steinmana The Oracles fo God, 77-84.lpp.  


