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Kas zināms par dokumentu kopēšanu Vecās Derības laikā  

Iepriekšējā nodaļā aplūkojām, cik liktenīgas var būt sekas, ja par Dieva dotām, 

uzticamām un autoritatīvām grāmatām tiek uztvertas kādas, kuras tādas nav. Esam 

noskaidrojuši kanona robežas un atraduši atbildes, kāpēc vienas grāmatas pieder Vecās 

Derības kanonam, citas nē. Nākamais jautājums, nebūt ne mazāk svarīgs ir, – kā gan mēs 

varam zināt, ka šodien mūsu rīcībā ir tas pats teksts, kuru Dievs deva Israēlam caur 

saviem kalpiem praviešiem? Kā nekā, kopš laika, kad tika sarakstītas pēdējās Vecās 

Derības kanoniskās grāmatas, pagājuši gandrīz divarpus gadu tūkstoši; tādā laika posmā 

daudz kas var notikt.  

Lai noskaidrotu, cik uzticams ir Bībeles Vecās Derības teksts, darot mums zināmus 

praviešu vārdus, vispirms aplūkosim, kas zināms par tekstu kopēšanu un glabāšanu 

Senajos Tuvajos Austrumos. Tad aplūkosim, kādu liecību mums sniedz Bībele pati, un kā 

mēs varam pārliecināties par Bībeles teksta uzticamību, izzinot kā tā kopēta un glabāta 

šajos divarpus tūkstoš gados. Visbeidzot apskatīsim, kādi pierādījumi pieejami ārpus 

Bībeles, kas apstiprinātu, ka mums pieejamais teksts nav pazaudējis sākotnējo vēstījumu. 

Iesākumam vēsturiskais ieskats. Kā jau to iepriekš aplūkojām, nedz rakstība, nedz 

arī dokumentu kopēšana jau Mozus laikā nebija nekas jauns. Tieši otrādi, gan Ēģiptē, gan 

Mesopotāmijā, rakstu kultūra bija pastāvējusi jau teju 2000 gadus. Kā Eblas, Urukas, 

Nippuras, Mari, u.c. seno pilsētvalstu piemēri rāda, ne tikai rakstītprasme bija parasta 

lieta, bet eksistēja arī izkopta metodoloģija kvalitatīvu kopiju izgatavošanai.
1
 Turklāt 

īpaša uzmanība tika pievērsta tieši reliģiska rakstura tekstiem. Rakstvežu skolas visā 
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 Ebla un Uruka atradās mūsdienu Irākas dienvidu daļā, pie Eifratas upes, Nippura uz ziemeļaustrumiem no Urukas, 

un Mari - mūsdienu Sīrijas dienvidaustrumos, pie Eifratas upes.  



Mesopotāmijā centās iegūt savā rīcībā nozīmīgākos šāda tipa tekstus, veidojot kolekcijas, 

vai pat nelielas bibliotēkas.
2
  

Par tā laika pārrakstītāju kvalifikāciju varam pārliecināties minot pāris piemērus. 

Viens no Mesopotāmijas pazīstamākajiem Gudrības literatūras darbiem ir šumeru valodā 

sarakstītās „Šurupaka pamācības”. Senākā šī darba kopija tiek datēta no trešā gadu 

tūkstoša pirms Kristus dzimšanas sākumā. Tā kā šis darbs acīm redzami bijis visai 

izplatīts, tad saglabājušas vairākas tā kopijas. Turklāt ne jau vienā valodā vien. Jaunākā 

zināmā kopija ir asīriešu valodā, datēta no 15. gs. pirms Kristus dzimšanas. Tātad mums 

ir pieejamas divas kopijas ar vairāk nekā 1000 gadu atšķirību laikā, turklāt divās dažādās 

valodās, bet kas zīmīgi – starp šīm versijām ir tikai nelielas atšķirības. Turklāt „Šurupaka 

pamācības” ir Gudrības literatūras darbs, nevis kāds kulta teksts, kas būtu pieprasījis 

īpašu uzmanību kopējot. 

Līdzīgi varam aplūkot arī šumeru kulta poēmu nodošanu no paaudzes paaudzē. 

Senākās šo tekstu kopijas ir saglabājušās no apmēram 18. gadsimta pirms Kristus šumeru 

valodā. Tieši šīm pašām kulta poēmām atrastas arī daudz vēlākas kopijas, no apmēram 1. 

gadsimta pirms Kristus. Šajās kopijās paralēli atrodams šo poēmu teksts divās valodās, - 

oriģinālajā šumeru, un zem-rindas tulkojums akādiešu valodā. Un arī šajā gadījumā 

vairāk nekā pusotra gadu tūkstoša laikā teksts praktiski nebija mainījies.
3
  

Abi šie piemēri parāda, ka jau ilgi pirms Mozus laika noteikti teksti tika augstu 

vērtēti un kopēti ar lielu rūpību un acīmredzot arī prasmi. Var vien piebilst kādu niansi – 

šie teksti ne vien bija saglabāti no paaudzes paaudzē vairāk nekā gadu tūkstoti ilgā laika 

posmā, bet arī šodien, četrus tūkstošus gadu vēlāk, tie mums pieejami tieši tādi paši kā 

toreiz.     

 

Grāmatu kopēšana un glabāšana no Mozus laika līdz Babilonijas trimdai  
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Šis ir laika posms, par kuru pieejams vismazāk informācijas. Zinām, ka viss iesākās 

ar brīdi, kad Dievs Jahve pavēlēja pierakstīt Mozus grāmatas, atainojot gan Radīšanas, 

gan pasaules vēstures notikumus, kā arī Ēģiptē, pie Sinaja kalna un tuksneša ceļojumu 

laikā piedzīvoto. Mozus rakstītais tika rūpīgi noglabāts Dieva derības šķirsta priekša un 

vēlāk templī.
4
 Turklāt, kā jau to iepriekš aplūkojām, Mozus pats uzdeva izgatavot 

kopijas; turklāt kvalitatīvas kopijas no viņa paša rakstītā oriģināla.  

Šo kopiju izgatavošana būtu īpaši šim uzdevumam sagatavotu priesteru uzdevums.
5
 

Mozus rakstītais bija rūpīgi jāglabā, jāpārraksta un galvenais – jāmāca.
6
 Paralēli mācot, 

glabājot un kopējot, Mozus grāmatu vēstij vajadzēja droši un nesagrozītai saglabāties uz 

nākamajām paaudzēm. Tātad vismaz attiecībā par Mozus grāmatām ir skaidrs, kā pēc 

viņa paša instrukcijām tās bija jākopē. Vai un kā tas tika darīts katrā Israēla vēstures 

posmā, uz to nav konkrētas atbildes.  

Mozus piemērs noteica arī modeli, pēc kura tika vērtēti vēlāk sūtītie pravieši. Ja 

pravieša vēsts saskanēja ar Mozus sacīto, un Dievs apstiprināja pravieša uzticamību ar 

zīmēm liecinieku priekšā, tad šo praviešu grāmatas tika atzītas par Dieva dotām un pa 

vienai vien tika noglabātas svēto grāmatu glabātavā templī.
7
 Kā to redzam no Bībeles 

liecībām, ne tikai Mozus grāmatas, bet arī praviešu grāmatas tika gan kopētas, gan arī 

lasītas un mācītas. Arī pravieši ik pa brīdim atsaucās uz agrākām grāmatām, acīmredzot 

tās bija pieejamas gan viņiem, gan viņu klausītājiem.
8
 Spilgts piemērs par svēto grāmatu 

izplatību atrodams pravieša Daniela grāmatā. Viņš, būdams izsūtījumā Babilonijā, lasīja 

no „grāmatām” pravieša Jeremijas rakstīto. Tātad, pat Babilonijā viņam bija pieejamas 
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Israēla „grāmatas”, no kurām viena bija pravieša Jeremijas pirms pārdesmit gadiem 

sarakstīta. Turklāt šīs grāmatas, ruļļu formā, jau tad tika uztvertas kā kopums.
9
 

Lai arī Mozus bija pavēlējis kopēt, lasīt un mācīt visu, ko viņš bija pierakstījis, 

dažos Israēla vēstures posmos šī pavēle tika nicināta. 2.Ķēniņu grāmatas 21. nodaļā 

aprakstīta viena no šaušalīgākajām elku kalpošanām visā Vecajā Derībā. Turklāt, kurš tad 

bija tas darītājs! Jūdas ķēniņš Manase palicis mūžīgā piemiņā kā elku pielūgšanas 

„virtuozs”, darīdams visu to un vēl vairāk, ko darīja tās tautas, kuras Dievs Jahve izdzina, 

ievedot Israēlu apsolītajā zemē.  

Manase uzstādīja elku tēlus ne tikai visās savas valsts robežās, bet pat Jahves 

templī; tajā tika novietoti gan apkārtējo tautu dievekļi, gan arī altāri visiem debesu 

spīdekļu pulkiem. Manase pats ne tikai atbalstīja dažādas okultas prakses, zīlēšanu, 

buršanu, garu izsaukšanu, bet arī pamanījās savu miesīgo dēlu upurēt ugunī. Viņa 

valdīšanas laiks bija piecdesmit pieci gadi. Pēc Manases divus gadus valdīja viņa dēls 

Amons, kurš nebija neko daudz labāks par tēvu.  

Kad Amonu noslepkavoja viņa paša kalpi, tronī astoņu gadu vecumā tika sēdināts 

Josija, Amona dēls un Manases mazdēls. Pretstatā saviem tēviem, Josija bija dievbijīgs 

valdnieks. Savas valdīšanas astoņpadsmitajā gadā Josija nolēma atjaunot Jahves templi, 

kas iepriekšējā gandrīz gadsimta laikā bija krietni nolaists. Templi kārtojot, pēkšņi, un 

par lielu pārsteigumu gan priesteriem, gan ķēniņam, tika atrasta Bauslības grāmata; tā 

pati Tora, kuru Mozus bija licis glabāt, kopēt un noteicis ķēniņiem to lasīt un mācīties 

ikdienas.  

Šīs liecības lasot, vismaz attiecībā uz Manases un viņa dēla valdīšanas laiku un arī 

Josijas pirmajiem pārdesmit valdīšanas gadiem, varam būt diezgan droši, ka nekādi 

Mozus pavēlētie kopēšanas darbi templī netika veikti. Par laimi vismaz pati Tempļa 

kopija nekur nebija nozudusi. Ķēniņš Josija, pats noklausījies Mozus grāmatās rakstīto, 

pēcāk pavēlējā to lasīt priekšā visai tautai un atkal atsāka sekot tām instrukcijām, kādas 

Mozus bija noteicis. Taču lai cik dievbijīgs vīrs būtu bijis Josija, viņa pēcnācēji tronī drīz 
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vien atkal novērsās no Jahves, līdz piepildījās sliktākās prognozes, kuras Dievs caur 

Mozu bija izteicis, - atkrišana no Dieva un tam sekojošā Babilonijas trimda. 

 

No Babilonijas trimdas līdz viduslaikiem  

 „Tas Kungs, viņu [Israēla] tēvu Dievs, sūtīja nepārtraukti pie viņiem Savus 

vēstnešus, lai viņus brīdinātu, jo Viņam bija žēl Savas tautas un Savas svētās mājvietas, 

bet viņi apsmēja Dieva sūtītos vēstnešus un nicināja Viņa vēstījumus, un zobojās par 

Viņa praviešiem, līdz Tā Kunga bardzība cēlās pret Viņa tautu tik augstu, ka neko vairs 

nevarēja labot.” (2.Laiku 36:15-16)  

Tādi notikumi risinājās pirms Babilonijas trimdas. Kā jau Dievs caur Mozu to 

astoņus gadsimtus iepriekš bija pavēstījis (3.Moz 26:14-43, 5.Moz 28-32. nodaļas), 

Israēla elku kalpošana beigu beigās vainagojās ar izsūtījumu. Babilonijas valdnieks 

Nebukadnecars trīs piegājienos (605., 597. un 587. gadā pirms Kristus) izveda izraēliešus 

uz Babiloniju. Jeruzaleme tika iznīcināta, templis nopostīts, tempļa trauki un rotājumi kā 

trofejas aizvesti un Babilonu, zudumā gāja arī tempļa svēto grāmatu arhīvs.  

Tā kā trimdiniekiem izsūtījumā tempļa dievkalpošana vairs nebija iespējama, arvien 

nozīmīgāku vietu ieņēma sinagogu dievkalpojumi. Sinagogas tika uzceltas visur, kur vien 

jūdu trimdinieki bija nometināti, un Dieva klātbūtne Vārdā, tas ir, Mozus un praviešu 

grāmatās, trimdiniekiem ieņēma to godpilno vietu, kāda pirms tam pienācās Dieva 

klātbūtnei templī. Lai sinagogu dievkalpojumi varētu noritēt kā nākas, bija nepieciešamas 

svēto grāmatu kopijas. Nav ziņu, kā tās tika pavairotas, taču kaut vai pravieša Daniela 

piemērs (Dan 9:2) rāda, ka Dieva doto grāmatu kopijas bija pieejamas arī Babilonā.  

Septiņdesmit gadus vēlāk, atkal tieši kā jau Dievs to iepriekš bija pavēstījis (2.Laiku 

36:21), Viņš tomēr sapulcināja Israēlu apsolītajā zemē.
10

 Kā nepaklausīgā tauta bija 

sodīta, par rīksti izmantojot kareivīgos babiloniešus, tā Dieva žēlastība izraēliešiem tika 

dāvāta caur Dieva kalpu persiešu karavadoni Kīru. Jau pravietis Jesaja gandrīz divus 

gadu simtus iepriekš darīja zināmu Dieva gribu, „Kas par Kīru saka: tas ir Mans gans, 
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viņš izpildīs Manu gribu, pavēlēdams atjaunot Jeruzālemi un atkal uzcelt Dieva namu!” 

(Jes 44:28)  

Kad noteiktais laiks pienāca, Kīrs ne tikai iekaroja Babiloniju, bet arī izdeva 

dekrētu: „Tā saka Persijas ķēniņš Kīrs: Tas Kungs, debesu Dievs, man ir devis visas 

zemes valstis, un Viņš man ir pavēlējis celt namu Viņam Jeruzalemē, Jūdas zemē. 

Ikvienam, kas starp jums ir no Viņa tautas, lai viņa Dievs ir ar viņu un lai viņš atgriežas 

uz Jeruzalemi Jūdas zemē un ceļ Tā Kunga, Israēla Dieva, namu. Viņš ir tas Dievs, kas 

mīt Jeruzalemē, un ikvienu, kas palicis dzīvs, lai viņa dzīves vietā turienes ļaudis pabalsta 

ar sudrabu un zeltu, ar mantām un lopiem līdz ar labprātīgām dāvanām Dieva namam 

Jeruzalemē.” (Ezra 1:2-4) Tā Dievs Jahve atkal atveda savu nepaklausīgo dēlu Israēlu 

viņiem dāvātajā zemē, turklāt Kīra dekrēts pat nodrošināja viņiem līdzekļus tempļa 

atjaunošanai.  

2. Makabeju grāmata apraksta (2.Mak 2:13-14) kā viens no piektā gadsimta Israēla 

līderiem, Persijas valdnieka Artakserksa I vīna devējs Nehemija, atkal atjaunoja templī 

svēto grāmatu arhīvu. Viņš savāca par Dieva dotajām uzskatītās grāmatas un novietoja 

tās templī. Kā to varēja izsecināt no pravieša Daniela piemēra, tāpat arī Nehemijas 

paveiktais gandrīz 100 gadus vēlāk daiļrunīgi liecina, ka svēto grāmatu kopijas pastāvēja 

arī ārpus Tempļa arhīva. Tieši pateicoties citu kopiju eksistencei, bija iespējams atjaunot 

Tempļa arhīvu. Un, sākot ar šo brīdi, mūsu rīcībā jau ir daudz vairāk informācijas kā tieši 

noritēja kopiju izgatavošana.  

 Pēc tempļa atkal atjaunošanas rūpēs par svēto grāmatu pienācīgu saglabāšanu un 

kopēšanu tika izveidota tā sauktā Soferīm rakstvežu un rabīnu skola, ar Mozus brāļa 

Ārona pēcteci, izglītoto rakstu mācītāju Ezru priekšgalā. Šādu vārdu viņi iemantoja ne jau 

nejaušības pēc. Kā Talmuds komentē: „Senie vīri tika saukti par Soferīm, jo viņi skaitīja 

visus burtus Torā.”
11

 Lai nodrošinātu maksimāli precīzu kopiju izgatavošanu, tika 

saskaitīti izgatavoto kopiju burti un salīdzināti ar oriģinālu, šajā gadījumā ar Tempļa ruļļu 

burtu skaitu.
12

 Interesants ir jūdu tradīcijas uzskats, ka šis Tempļa rullis, vai citā versijā 
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trīs Tempļa ruļļi, pēc kuriem tika pārbaudītas visas izgatavotās kopijas, atradies templī 

jau kopš Israēla vienotās ķēniņa valsts laikiem, tātad faktiski jau no tempļa uzcelšanas.
13

  

Šādai skrupulozai attieksmei nepieciešamais pamatojums nebija tālu jāmeklē. 

Vispirms, kas tad tika pārrakstīts, - Dieva paša sacītais, pie kam katrai kļūdai varēja būt 

liktenīgas sekas attiecībā uz teksta nozīmi un interpretāciju. Viens piemērs, - 1. Mozus 

grāmatas 2. nodaļā aprakstīta gan cilvēka, gan arī dzīvnieku radīšana. Abas šīs darbības 

aprakstītas ar vienu un to pašu senebreju valodas vārdu - jācār. Tomēr ir viena nianse, - 

aprakstot cilvēka radīšanu šajā vārdā parādās divi burti „jota”, savukārt, aprakstot 

dzīvnieku radīšanu, tikai viens. Rabīni, lauzīdami galvas par šo atšķirību un tās iespējamo 

nozīmi, bija nonākuši pie secinājums, ka divas jotas cilvēka radīšanas gadījumā norādītu 

uz cilvēka divējādo dabu, - viņš ir no zemes ņemts, tomēr dzīvības dvaša viņam iepūsta 

no Dieva. Tikai viena jota, aprakstot dzīvnieku radīšanu, rādītu, ka dzīvnieki ir tikai no 

zemes elementiem veidoti.
14

  

Iedomājieties, ja nu viena jota pārrakstot pazustu, kas notiktu ar mūsu izpratni par 

cilvēku! Protams, protams, nav jau gluži tik traki. To, kāds ir cilvēks kā Dievs radība, var 

saprast arī no pārējā teksta. Taču šis piemērs labi parāda, kāda bija pārrakstītāju 

attieksme. Rabīns Meirs esot sacījis savam skolniekam: „Mans dēls, esi rūpīgs savā 

darbā, jo tavs darbs ir debesu darbs. Ja tu izlaistu kaut vienu burtu, vai pievienotu kaut 

vienu burtu, visa pasaule tiktu iznīcināta.”
15

 Tā lūk!  

Soferīm kopēšanas tradīcija turpinājās līdz pat 1. gs. pēc Kristus, kad tā pamazām 

pārauga Tannaīm tradīcijā (no 1. – 4. gs. pēc Kristus), tā savukārt no ceturtā līdz sestajam 

gadsimtam Amoraīm tradīcijā, un līdz sākot ar 6. gadsimtu to nomainīja Masoretu 

tradīcija.
16

 Ir maldīgi domāt par Masoretu tradīciju kā par kaut ko vienotu. Pārrakstīšana 

notika daudzviet, - Babilonijā, Sūrās, Pumbeditā, Tibērijā, Nehardea, utt. Masoretu 

tradīcijas lielais pienesums bija patskaņu teksta ieviešana. Līdz tam laikam, Bībeles 

tekstā pierakstīti tika tikai līdzskaņi, taču senebreju valodas prasmei maz pamazām 
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izzūdot, tika ieviests arī patskaņu teksts, lai ar garantiju saglabātu Dieva vēstījumu 

precizitāti.  

Lielākā daļa skolu patskaņus novietoja virs līdzskaņiem, Tibērijas skola izvēlējās to 

darīt zem. Šādu vai tādu iemeslu dēļ taču tieši Tibērijas skolas teksts ieguva lielāko 

popularitāti, turklāt īpaši divu kopētāju ģimeņu, Ben-Naftali un Ben-Ašera, izpildījumā. 

Šodien gan nav vairs zināms neviens Ben-Naftali dzimtas teksts, taču abām dzimtām visā 

Vecās Derības tekstā esot bijušas tikai 8 līdzskaņu atšķirības. Arī šodien abi divi senākie 

Vecās Derības kodeksi, jeb grāmatas, ir tieši Ben-Ašera ģimenes kopētie Codex Aleppo 

(no apmēram 925. gada) un Codex Leningradensis (no apmēram 1008. gada).
17

 Gadu 

simtu gaitā strādājot un pilnveidojot savu prasmi masoreti uzkrāja milzīgu informācijas 

apjomu, saistīts ar Vecās Derības teksta niansēm. Kaut daži piemēri, kāda veida 

informācija bija apkopota.  

1.Mozus 18:22 pants ir viena no 18 vietām visā Vecajā Derībā, kur tekstā 

pārrakstītāji ir apzināti pamainījuši kādu niansi. Bieži tas saistīta ar vēlmi padarīt tekstu 

saskanīgāku ar pašu pārrakstītāju priekšstatiem par to, kādam vārdam konkrētajā vietā 

būtu jāparādās. 3.Mozus 13:9 ir viens no 11 pantiem visā Vecajā Derībā, kas iesākas un 

arī beidzas ar burtu „nun” [burts n]. 2.Ķēn 6:23 ir viens no 26 pantiem visā Vecajā 

Derībā, kuros vienā pantā ir visi senebreju alfabēta burti. Ja lasām drukāto senebreju 

tekstu, tad 80. psalma 14. panta trešajā vārdā burts „aijin” ir pacelts ievērojami augstāk 

nekā pārējie; tas tādēļ, ka tas ir visas Psalmu grāmatas vidējais burts. Šādus un līdzīgus 

piemērus, kas komentē gan neparastās vārdu formas, gan to lietojuma biežumu, utt., 

varētu minēt simtiem.
18

  

Aizraujošu informācija par Bībeles teksta pārrakstīšanu varam iegūt arī no Talmuda. 

Kā jau iepriekš minēts, Tempļa arhīvā glabājās Dieva dotās svētās grāmatas. No šiem 

Tempļa ruļļiem tika veikta kopēšana sinagogu un arī privāto pasūtītāju vajadzībām. Katrs 

ar pārrakstīšanu saistītais jautājums bija rūpīgi pārdomāts: kādu materiālu drīkst izmantot 

ruļļiem, kā šo materiālu jāsagatavo, kā sagatavot tinti, kādai jābūt kopētāja kvalifikācijai. 
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Kopēt drīkstēja tikai no parauga, un nekādā gadījumā ne no atmiņas. Bija noteikts kādam 

jābūt malu platumam, kādām atstarpēm starp vārdiem un rindām, kādam burtu izmēram, 

kolonu skaitam uz vienas ādas sloksnes, kā pareizi rakstīt Dievs svēto vārdu JAHVE, utt. 

Tāpat bija rūpīgi noteikts kā ruļļus izmantot, kā glabāt, ko ar tiem darīt, kad tie ir 

nolietojušies, un tā joprojām.  

Tāpat bija noteikti standarti, kādai bija jābūt dievkalpojumā izmantoto ruļļu 

kvalitātei. Ruļļu izmērs, pareizāk garums varēja variēt atkarībā no grāmatas uz grāmatu. 

Lielākajām grāmatām, ruļļi bija garāki, reizēm līdz pat 40 metriem un pat vēl nedaudz 

vairāk. Materiāls, uz kura rakstīja, bija dzīvnieku ādas, un tā kā tik lieli dzīvnieki, no 

kuriem varētu iegūt vienlaidus vairākus desmitus metru garu ādas sloksnes nav manīti, 

tad ruļļi tika izgatavoti savienojot atsevišķas sloksnes, kuru vidējais izmērs bija ļoti 

līdzīgs A4 lapai. Uz katras no šīm sloksnēm parasti bija 3-4 kolonas teksta, kas tika 

rakstīts uz iepriekš novilktām līnijas. Ja gadījumā vienā kolonā atradās vairāk nekā divi 

kļūdu labojumi (labojumi, nevis kļūdas!), rullis skaitījās nederīgs lietošanai sinagogās.  

Kā Talmudā aprakstīts, tad pārrakstītāju vidu bija speciālisti, kuru uzdevums bija 

tieši kļūdu meklēšana un labošana.
19

 Varam vien atzīt, ka jau attieksme, ar kādu tika 

veikta Bībeles kopēšana, glabāšana un lietošana, pati par sevi liecina, ar kādu bijību jūdi 

izturējās pret Dieva vēstījumu. Iepriekšējā nodaļā pieminējām jūdu vēsturnieka Josefa 

Flāvija rakstīto, ka kopš Persijas valdnieka Artakserksa laika (465.-425. pirms Kristus) 

neviens nav uzdrošinājies Dieva dotajām grāmatām nedz pievienot, nedz atņemt, nedz 

izmainīt kaut zilbi.
20

 Iepazīstot augstāk minētos kopēšanas principus, šis apgalvojums 

vairs neizklausās kā pārspīlējums.  

Zināms, ka visas kopijas nekādā ziņā nebija tik kvalitatīvi izgatavotas, kā to var 

iedomāties no augstāk rakstītā. Turklāt ar laiku kopēšana kļuva arvien izplatītāka, 

parādījās arī tulkojumi uz arvien jaunām valodām un līdz arī to arī kopijas to kvalitātē 

atšķīrās visai nozīmīgi. Ja tika kopēts templī un sinagogas vajadzībām, tā bija augstas 

kvalitātes kopija. Ja kopēja kāda privātpersona pati savam priekam, kvalitāte varēja būt 
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radikāli atšķirīga. Tālāk, ja iedomājamies, ka vēl nākamajā solī tiek izgatavota kopija no 

šādas apšaubāmas kopijas, tad tā jau var saturēt variācijas, kas izmaina oriģinālā teksta 

nozīmi.  

Runājot par kopēšanas apjomiem, vērā ņemamus faktus mums sniedz nesenie 

arheologu pētījumi. Analizējot seno sinagogu uzbūvi secināts, ka lai kā mainītos 

sinagogas forma un telpu izkārtojums, katrā sinagogā bija Mozus grāmatu, jeb Toras 

svētnīca. Parasti tā atradās pie uz Jeruzalemes pusi vērstās sienas. Šajā svētnīcā bija 

speciāla niša, un tajā tika glabāta koka kaste, iespējams, kā atgādinājums par Derības 

šķirstu. Šajā kastē varēja satilpt visu Vecās Derības grāmatu ruļļi. Turklāt ar laiku šīs 

koka kastes tika aizvietotas ar stacionāru ruļļu glabātavu.
21

  

Kopš kura laika tika piekopta šāda prakse, par to nav precīzu datu. Jūdu tradīcijā 

sinagogu sākumi tiek saistīti ar Mozus laiku. Jau iepriekš minējām, ka arheologi Palestīnā 

ir atraduši kulta celtnes, kuru pielietojums nav īsti skaidrs, bet kuras tik pat labi varētu 

būt kalpojušas kā sinagogu priekšteči. Pat ja sinagogu aizsākumi nebūtu gluži Mozus 

laikā, bet krietni vēlāk, jebkurā gadījumā sinagogu prakse tikai uzsver iespējamo plašo 

pieprasījumu pēc svēto grāmatu kopijām. Kad romiešu karavadonis Titus iznīcināja 

Jeruzalemi 70. gadā pēc Kristus, tad vienlaikus pilsētā esot sagrautas aptuveni 400 

sinagogu. Pat ja sinagogas būtu tikai Jeruzalemē, pat ja katrā sinagogā būtu tikai Mozus 

grāmatas, tas vien jau liecinātu par grāmatu kopēšanas ievērojamajiem apjomiem. Taču 

zināms, ka sinagogas bija ne tikai Jeruzalemē, bet gandrīz vai visā apdzīvotajā zemē.
22

  

 

 

[Turpinājums sekos...] 
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