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Liecības no Jaunās Derības  

Nākamais liecību kopums saistīts ar Jaunās Derības laiku, ar Jēzus Kristus 

kalpošanu. Jaunajā Derībā atrodam dažādus Vecās Derības grāmatu apzīmējumus, 

piemēram, - Raksti, Bauslība, Bauslība un Pravieši, Vecā Derība, Mozus un Pravieši, 

Mozus Bauslība, Pravieši un Psalmi, kā arī formulas - Dievs saka, Raksti saka, Jesaja 

saka, Mozus rakstīja, kā ir rakstīts.
1
 Taču nevienā vietā Jaunajā Derībā netiek dots Vecās 

Derības kanonisko grāmatu saraksts. Ja aplūkojam, uz kurām Vecās Derības grāmatām 

Jaunā Derība atsaucās, arī tas neko daudz nepalīdz, jo ne visas Vecās Derībās grāmatas 

tiek citētas. Ko darīt, kā meklēt? Aplūkosim, kāds bija Jaunās Derības autoru uzskats par 

kanonu.   

Vispirms jau varam pamanīt, ka Jēzus pieņēma pašu par sevi saprotamu, ka Dieva 

doto grāmatu komplekts, jeb kanons, ir skaidri zināms lielums, nevis kaut kāds nenoteikts 

literatūras kopums.
2
 Diskutējot ar jūdiem templī Jēzus viņiem pārmet, ka viņi gan pētī 

Rakstus, jo viņiem šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par 

Viņu, Jēzu! (Jņ 5:39) No šīs sarunas varam noprast, ka abas puses precīzi zināja, par 

kādiem Rakstiem ir runa. Par Rakstiem, kuri tika pētīti, un kuros tika meklēta dzīvība, tas 

ir, par noteiktu svēto grāmatu kopumu.  
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 Raksti - Jņ 13:18, Gal 3:8; Bauslība - 1.Kor 14:21, Jņ 10:34, Mt 7:12; Vecā Derība - 2.Kor 3:14; Mozus un 

Pravieši - Lk 24:27, Jņ 1:45, Ap.d. 26:22; Mozus, Pravieši un Psalmi - Lk 24:44; 2.Kor 6:2, 16, Ebr 1:5, 8:5, 8, Rom 

11:2, 10:20, Mk 12:19, 2. Kor 8:15.  
2
 Piemēram, Mt 5:17-18, Mt 23:34-35.  



Apustulis Pāvils, rakstot Romas draudzei, stāsta par Kristu, caur kuru atklājusies 

Dieva taisnība, ka tā sludināta bauslībā un praviešos (Rom 3:21). Acīmredzot Pāvils 

uzskata par pašsaprotamu, ka arī viņa adresāti ar vārdiem „bauslība un pravieši” sapratīs 

noteiktu svēto grāmatu kopumu. Vēstulē Timotejam Pāvils uzsver, ka visi Raksti ir Dievs 

iedvesti (2.Tim 3:15), un arī šo varam saprast kā norādi uz noteiktu Rakstu kopumu. 

Vairāki citi autori, Matejs, Lūka, Jānis, raksta pieņemot, ka svēto rakstu kopums ir labi 

zināms lielums.
3
 Apustulis Pēteris savā otrajā vēstulē (2.Pēt 3:1-2, 15-16) runā gan par 

Vecās Derības rakstiem, gan kristiešu rakstiem, tādējādi izceļot pirmo kā fiksētu lielumu, 

jeb kā šeit par to runājam, kā Vecās Derības grāmatu kanonu.  

Pirmajā gadsimtā jūdu vidū pastāvēja dažādi novirzieni; par kādiem zināms vairāk, 

par citiem mazāk, - farizeji, saduķēji, esēņi, zēloti, utt. Taču nekur jūdu literatūrā 

neparādās fakts, ka šo dažādo novirzienu starpā būtu valdījušas nesaskaņas jautājumā par 

kanonu. Bija strīdi par Dieva doto grāmatu interpretāciju, tas tiesa, bet ne par kanonisko 

grāmatu komplektu.  

Apskatot visas šīs liecības, varam secināt vien to, ka tieši tāpat kā pirms Jaunās 

Derības laika, arī 1.gs. laikā cilvēki atzina Dieva doto svēto grāmatu autoritāti un arī 

zināja, kuras ir tās grāmatas, kas ietilpst Vecās Derības kanonā. 

 

Liecības pēc Jaunās Derības laika  

Pirms aplūkot pēc-Kristus laika liecības par Vecās Derības kanonu, vispirms 

pakavēsimies pie kādas „akadēmiskās” leģendas, kurš baudīja lielu popularitāti 20. 

gadsimtā. Tas ir mīts par jūdu sinodi Jamnijā, kura beigu beigās, pēc ilgām diskusijām 

izlēma, kuras grāmatas būs Vecās Derības kanonā, kuras paliks ārpus tā. Jau iepriekš 

minējām, ka jautājums par kanonu ir viens no visvairāk Baznīcā diskutētajiem 

jautājumiem. Skaidrs arī kādēļ, - izmaiņas kanonā var noteikt arī izmaiņas mūsu pasaules 

uzskatā. Jau kopš 19. gs. beigām tika stāstīts, ka Vecās Derības kanons formāli ticis 

noslēgts kaut kad ap 70. – 90. gadu pēc Kristus dzimšanas. Tas izraisa jautājumu, ja 
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 Lūka 24:44, Ap.d. 28:23, Jņ 1:45 2.Tim 3:15-17, arī Mt 5:17 Ap.d. 18:28 1.Kor 15:3-5. 



Vecās Derības kanons vēl nebija tapis, par kādiem rakstiem tad būtu runājuši Jaunās 

Derības autori? Vai Jēzus nezināja, ka Vecās Derības kanons nemaz vēl neeksistē?  

Lai saprastu, kas notika 70. – 90. gadā pēc Kristus dzimšanas, nedaudz jāielūkojas 

notikumos, kas risinājās kādu pusgadsimtu pirms tam. Palestīnā pastāvēja vairākas rabīnu 

skolas, starp tām vienas no ievērojamākajām bija rabīna Šammaja un rabīna Hillēla 

skolas. Jau vismaz kopš Kristus laika viens no karsti diskutētajiem jautājumiem šo skolu 

starpā bija par to, vai divas no Vecās Derības kanoniskajām grāmatām, Sālamana Augstā 

dziesma un Sālamans Mācītājs, padara rokas nešķīstas tādā pašā mērā, kā citas svētās 

grāmatas? Kas gan tas par jautājumu! Ko tas vispār nozīmē?  

Lūk par ko bija strīds! Jūdu izpratnē Dieva dotās grāmatas, kuras saturēja Dieva 

paša sacīto, bija tik svētas, ka, ja vien cilvēks tām pieskārās, tās izcēla (aktivizēja) šī 

cilvēka nešķīstību, jeb grēcīgumu. Tieši tādēļ, ka Dieva dotās grāmatas bija tik svētas, arī 

templī tās tika turētas atsevišķi no citiem tur glabātajiem rakstiem. Lieta tā, ka nedz 

Sālamāna Augstā Dziesma, nedz Sālamans Mācītājs nesatur Dieva personvārdu, proti, 

JAHVE.
4
 

 Šammaja skolas nostāja bija, ka visas Dieva dotās grāmatas padara rokas nešķīstas, 

pat ja tās nesatur Dieva personvārdu. Savukārt Hillēla skola uzstāja, ka grāmatas, kuras 

nesatur Dieva personvārdu nepadara rokas nešķīstas tādā pašā mērā, kā tās, kuras to satur. 

Jamnijā atradās viena no rabīnu skolām, kura ap 70-90. gadu pēc Kristus noformulēja arī 

savu nostāju šajā jautājumā, - abas šīs grāmatas tika atzītas par tik pat svētām, kā pārējās 

Vecās Derības Dieva dotās grāmatas. Taču tā kā tas bija tikai lokāls vienas skolas 

lēmums, tad diskusija turpinājās vēl ilgi. Slēdziens, - nekāda sinode, kas būtu lēmusi par 

kanona robežu noteikšanu Jamnijā nekad nav notikusi.  

Vēl viens daudziem zināms piemērs. Reformācijas laikā Dr. Mārtiņš Luters izteica 

skeptisku vērtējumu par vairākām Jaunās Derības grāmatām, kuras, viņaprāt, neliecināja 

par Kristu tik pat skaidri kā pārējās.
5
 Vai tas nozīmētu, ka Reformācijas laikā tika 

                                                           
4
 Arī Esteres grāmata nesatur Dieva personvārdu JAHVE, tomēr šī grāmatas Jamnijas skolas diskusijā netika 

apspriesta.  
5
 Vairākas grāmatas tika novietotas „zem svītras” – Jēkaba vēstule, vēstule Ebrejiem, Atklāsmes grāmata, Jūdas 

vēstule.  



apstiprināts Jaunās Derības kanons? Protams, nē! Tieši tāpat varam lūkoties uz Jamnijas 

notikumiem.
6
 

Ir vēl kāds aspekts, kas paskaidro, kādēļ nav atrasts neviens kanonisko grāmatu 

saraksts no pirmā gadsimta, vai agrāk. Kā par to liecina gan Makabeju grāmatas, gan 

Josefs Flāvijs, svētās grāmatas tika glabātas Jahves templī, un tieši šis tempļa svēto 

grāmatu arhīvs savā ziņā kalpoja kā kanona robežu noteicējs. Dieva dotās grāmatas, kuras 

tika glabātas kopā ar Mozus grāmatām, piederēja pie kanona, citas nē. Kad 70. gadā pēc 

Kristus romiešu karaspēks iznīcināja Jeruzalemi un nopostīja templī, radās 

nepieciešamība kā savādāk darīt zināmu, kuras grāmatas ir Dieva dotas, kuras nē. Tad arī 

tapa pirmie formālie Vecās Derības kanonisko grāmatu saraksti.  

Savukārt no otrā gadsimta jau ir saglabājušās liecības par to kā tā laika ietekmīgi 

teologi savstarpēji konsultētās par Vecās Derības kanona robežām. Sardis bīskaps Melito 

vienu šādu sarakstu (ap 170. pēc Kristus) sūtīja savam paziņam Onesimusam. Melito 

saraksts saskan ar jūdu Vecās Derības kanonu, tajā trūkst vienīgi Esteres grāmatas.
7
 Kāds 

cits dokuments, tā sauktais Birennios saraksts, kurš saglabāja gan ebreju, gan arī uzrādīja 

grieķu nosaukumus Vecās Derības grāmatām, atkal apstiprina to pašu Dieva doto 

grāmatu komplektu. Tāpat arī trešā gadsimta ievērojamākais teologs Origēns (185.-254.) 

ap 230. gadu, rakstot komentāru par 1. Psalmu, ietver tajā kanonisko grāmatu sarakstu. 

Iespējams, pārrakstītāja kļūdas dēļ tajā iztrūkst mazo praviešu grāmata. Origēns uzskatīja, 

ka Jaunās Derības baznīca saņēma kanonu no Vecās Derības Israēla jau no paša sākuma, 

tieši tādā paša komplektā, kā tas atrodams jūdu Vecajā Derībā.
8
  

Varam vien secināt, ka pirmajos trīs gadsimtos pēc Kristus dzimšanas, neviens no 

tiem, kuri mēģināja aprakstīt Vecās Derības kanona robežas, neietvēra nevienu citu 

grāmatu, kā tikai tās, kuras jau bija jūdu kanonā. Tomēr arī tas ir fakts, ka šajā laikā 

pakāpeniski paralēli kanoniskajām grāmatām plašāku izplatību ticīgo vidū iegūst arī citas 

jūdu izcelsmes grāmatas.  
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 Skatīt arī Ellis, Earle E., The Old Testamenti n Early Christianity: Canon and Interpretation in the Light of 

Modern Research, J.C.B.Mohr, Tubingen, 1991, 40.lpp. 
7
 Aplūkojot gan pirms Kristus laika, gan pēc Kristus laika liecības, tieši Esteres grāmatas vieta Vecās Derības 

kanonā šķiet visapšaubāmākā.  
8
 Līdzīgi uzskatīja ar Sardis bīskaps Melitto. Skatīt diskusiju pie A. Steinmann The Oracles of God, 147. lpp.  



Kādēļ dažādas baznīcās izmanto dažādas Vecās Derības grāmatas  

Tiešām, ja reiz liecības jau pāris gadsimtus pirms Kristus un arī vēl pāris gadsimtus 

pēc Kristus ir vienprātīgas par to, kuras bija Dieva dotās grāmatas, kāpēc gan šodien 

dažādās baznīcās ir dažādi Vecās Derības kanonisko grāmatu saraksti? Īsā atbilde varētu 

būt, - nekas nav tik skaidrs, lai mēs savā nezināšana to nevarētu pārprast. Bet nu mazliet 

sīkāk.   

No ceturtā gadsimta ir krietni vairāk liecību par kanonisko grāmatu sarakstiem. 

Runājot par Austrumu baznīcu, tajā valda visnotaļ vienprātīga izpratne attiecībā uz Vecās 

Derības kanonu.
9
 Tās ir tā pašas jūdu kanona grāmatas, lai gan ikdienas lietošanā arvien 

biežāk paralēli Dieva dotajām, parādās arī citas jūdu izcelsmes grāmatas. Radikāli 

savādāka situācija valda Rietumu baznīcā.  

Līdz pat 4. gs. nav zināms neviens Vecās Derības kanonisko grāmatu saraksts. 

Turklāt Rietumu baznīcā bija pieejami tikai grieķu, vai latīņu manuskripti, nevis sen-

ebreju oriģināli. Baznīcas apritē parādās arī citas jūdu izcelsmes grāmatas, lai gan dažās 

no tām pauž pamanāmi atšķirīgu pasaules uzskatu. Tā kā ilgāku laiku kanona 

jautājumiem nebija pievērsta uzmanība, un ikdienā arī citas jūdu izcelsmes grāmatas tika 

lasītas un izmantotas dievkalpojumos, tad ļaužu apziņā pamazām bija izzudusi līnija starp 

Dieva dotajām un citām noderīgām un ieteicamām grāmatām. Tieši šis apstāklis 

ietekmēja lielākās daļas Rietumu baznīcas teologu uzskatus par Vecās Derības kanona 

robežām. Neskatoties uz vispārējo vienaldzību pret kanona robežām, joprojām arī 4. 

gadsimtā Rietumu baznīcā bija teologi, kuri uzstāja, ka tikai tās grāmatas, kuras bija jūdu 

kanonā, patiesi ir Dieva dotas.
10

 Tāpat par uzticamu un autoritatīvu tika atzīts tikai 

senebreju teksts, nevis grieķu, vai latīņu, vai kādu citu valodu tulkojumi. Viens no šiem 

teologiem bija Hieronīms (347.-420. pēc Kristus). Līdz mūsdienām ir saglabājusies viņa 

sarakste ar Rietumu baznīcas ietekmīgāko teologu Augustīnu (354-430. pēc Kristus).  

                                                           
9
 Pie 4. gs. liecībām var minēt Cēzarejas bīskapu Eusēbiju (260-339), Aleksandrijas bīskapu Atanāziju (328-373), 

Jeruzalemes bīskapu Kirilu (315-386), Salamis bīskapu Epifāniju (310-404), Konstantinopoles bīskapu Gregoriju no 

Nazianzas (329-389), Ikonijas bīskapu Amfilohiju (~340-395), Laodikejas koncilu (~360), Muratori kanonu.  
10

 Puatjē bīskaps Hilarijs (315-367), Tirannus Rufinus (~345-410), Hieronīms (340-42).  



Hieronīms uzstāja, ka tikai jūdu kanona grāmatas ir Dieva dotas un līdz ar to pilnībā 

uzticamas, lai tās lietotu kā ticības un dzīves normu. Augustīna pozīcija bija pavisam 

savādāka. Viņš bija pazīstams ar tajā laikā populāro leģendu par Vecās Derības grāmatu 

tulkošanu uz sengrieķu valodu. Tā sauktā Aristeja vēstule aprakstīja kā jūdu svētie raksti, 

domājams, tieši Mozus grāmatas, tika pārtulkoti grieķu valodā. Tas noticis tā.  

Trešajā gadsimtā pirms Kristus Ēģiptes valdnieks Ptolemajs esot pavēlējis 

Aleksandrijas karaliskās bibliotēkas pārzinim Dēmetrijam savākt vienkopus visas 

pasaules grāmatas. Kā leģenda vēstī apmēram 200,000 jau bija savāktas, mērķis esat bijis 

savākt teju vai 500,000 grāmatu. Uzzinājis par jūdu svētajiem rakstiem Jeruzalemes 

templī, viņš devis pavēli arī tos iegūt savas bibliotēkas rīcībā. Jūdu augstais priesteris 

Eleāzars tam piekritis un izraudzījies 72 vīrus uzticamus vīrus, pa sešiem no katras no 

divpadsmit Israēla ciltīm, lai viņi visi kopā veiktu šo tulkojumu. Ptolemajs viņus 

nogādājis uz salas, kur viss bijis sagatavots viņu ērtībām. Šie 72 vīri, kopā darbodamies, 

iztulkoja Mozus grāmatas. Tā sagadījās, ka darbs tika pabeigts tieši 72 dienās. Tādēļ šis 

tulkojums tika grieķu valodā nosaukts par Septuagintu, jeb LXX, no skaitļa septiņdesmit. 

Kā leģenda vēsta, tulkojums bijis tik precīzs, ka pavēlēts, lai tam nekas netiek nedz 

pievienots, nedz atņemts, nedz mainīts.
11

   

Patiesības labad dažās lietas šeit tomēr jāpiebilst. Vispirms, pat leģenda nenorāda, 

ka tulkotas būtu visas Dieva dotās, bet gan tikai Mozus grāmatas. Otrkārt, nebija tāda 

viena autoritatīva grieķu tulkojuma visām Vecās Derības grāmatām. Tieši otrādi, no otrā 

gadsimta un vēlāka laika zināmi vēl vairāki citi tulkojumi uz sengrieķu valodu.
12

 

Treškārt, nebija arī tāda Septuagintas kanona, jo kā tas vēlāk redzams Vecās Derības 

grieķu tulkojumos, kuri tika sagatavoti kodeksu, jeb grāmatu formā, tajos minētie 

kanonisko grāmatu saraksti katru reizi ir savādāki.  

Lai nu kā, taču Augustīns ticēja, ka šis grieķu tulkojums esot Svētā Gara vadīts. Kad 

Hieronīms norādīja uz nopietno problēmu, ka grieķu tulkojumi daudzviet pilnīgi 
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 http://www.ccel.org/c/charles/otpseudepig/aristeas.htm (2011-03-23) 
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 Zināmi ir Teodosija, Akvilas, Simmahus un vismaz vēl trīs Vecās Derības grieķu tulkojumi no laika posma sākot 

ar 2. gs. pirms Kristus līdz 3. gs. pēc Kristus dzimšanas. Origēns tos visus bija apkopojis vienkopus, lai ņemot par 

pamatu ebreju tekstu un dažādos grieķu tulkojumus, nonāktu pie ideālā grieķu tulkojuma. Tieši Origēna tulkojums 

nostiprinājās Austrumu baznīcā un bija par pamatu Pareizticīgās baznīcas Vecās Derības tulkojumiem.  



pazaudējuši senebreju oriģināla nozīmi, Augustīns taisnojās, ka Svētais Gars laika gaitā 

varētu būt pamainījis vēstījumu. Tik neparasts bija viņa pamatojums, lai atļautos uzskatīt 

grieķu tekstu par autoritatīvāku nekā Dieva doto senebreju oriģinālu.  

Augustīns ticēja, ka ja reiz baznīca ir saņēmusi kādas grāmatas no iepriekšējām 

paaudzēm, lai arī no kurienes tās būtu nākušas, tās būtu jāuzskata par svētajām, jeb 

kanoniskajām grāmatām. Šo citu jūdu izcelsmes grāmatu autoritāti Baznīcā stiprināja arī 

tas fakts, ka tās parādījās 4. gs. lielajos kodeksos, jeb grāmatās, kopā ar Dieva dotajām 

grāmatām. Ja reiz tās bija apkopotas vienkopus, tām droši vien jābūt vienlīdz 

autoritatīvām. Tā šajā situācijā nevis grāmatu dievišķā izcelsme, bet gan to popularitāte 

un paļaušanās uz tradīciju noteica Rietumu baznīcas pieeju kanona robežu precizēšanā.  

Koncils Romā 392. gadā bīskapa Damaskus I vadībā atspoguļoja šo ļaušanos 

straumei un piedāvāja sarakstu, kurš ietvēra arī citas grāmatas paralēli jūdu Vecās 

Derības kanonam. Šo pašu sarakstu bīskapa Augustīna ietekmē apstiprināja arī Hipo 

koncils 393. gadā. Šis pats saraksts nu jau sešpadsmitajā gadsimtā tika vēlreiz apstiprināts 

Romas baznīcas sasauktajā Tridentas koncilā (1546.-1563.). Kā jau iepriekš norādīts, 

kanona robežu svarīgumu nedrīkst novērtēt par zemu. Šī Rietumu baznīcas pārpratuma 

sekas bija nekas mazāks kā jau minētie viduslaiki ar tajos piedzīvotajām nejēdzībām, kas 

par laimi tika lielā mērā novērstas pateicoties Reformācijai. Tikai sešpadsmitajā 

gadsimtā, pateicoties reformatoriem, tika atjaunota Dieva paša doto grāmatu autoritāte un 

pārējām grāmatām ierādīta tām pienākošā noderīgas un pamācošas lasāmvielas vieta.  

Kad liekam puzli, katrs fragments ir noteikts lielums pats par sevi, tomēr tikai kopā 

salikti tie veido attēlu. Ja kāds fragments iztrūkst, vai izmantots kāds fragments no citas 

puzles, ir neiespējami salikt iecerēto attēlu. Dievs, veidodams kanonu, dažādos laikos 

dažādi runāja uz cilvēkiem caur saviem kalpiem praviešiem, taču vienlaikus, būdams 

Radītājs un visas vēstures Kungs, Viņš veidoja arī kanonu, gabaliņu pa gabaliņu to 

salikdams kā puzli. Lai ieraudzītu attēlu, ko saucam par pasaules uzskatu, kādu Dievs to 

salicis, nepieciešams pareizo fragmentu komplekts, jeb kanons. Paldies Dievam, mums 

tas ir dots!  
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