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Kādi ir senākie Vecās Derības manuskripti  

 Līdz pat 20. gadsimta vidum, senākie mūsu rīcībā esošie manuskripti bija Ben-

Ašera ģimenes izgatavotie Codex Aleppo (925. gads) un Codex Leningradensis (1008. 

gads). Līdz pat 19. un 20. gadsimtam nevienam neienāca prātā apšaubīt šo manuskriptu 

uzticamību. Taču tad tas notika. Parādījās aizdomu pilnie jautājumi, - kā gan var zināt, ka 

tas tiešām ir tas teksts, kuru Mozus un pravieši pierakstīja, kā gan var zināt, ka tas nav 

radikāli savādāks nekā sākotnējais, kā var par kaut ko būt drošs, ja starp sarakstīšanu un 

senākajiem manuskriptiem ir vismaz pusotrs tūkstotis gadu?  

 Tad 1947. gadā pavisam nejauši tika rastas atbildes uz šādiem un līdzīgiem 

jautājumiem. Palestīnā, Nāves jūras Rietumu krastā kāds beduīnu zēns, spēlēdamies un 

mētādams akmeņus, pēkšķi izsita klintī caurumu. Izrādījās, viņš nejauši bija atradis to, 

kas vēlāk kļuva par svarīgāko atradumu Vecās Derības pētniecībā, proti, pirmo no 

vienpadsmit tā dēvētajām Kumrānas alām. Šajās vienpadsmit alās tika atrasti simtiem un 

simtiem manuskriptu, kuri bija piederējuši kādai 1. gs. jūdaisma sektai, esēņiem. Šie 

dokumenti tika datēti no 3. gadsimta pirms Kristus līdz 1. gs. pēc Kristus. Kas pats 

būtiskākais, starp šiem ruļļiem tika atrasti apmēram 200 Vecās Derības manuskriptu, kuri 

kopā saturēja gandrīz visu Vecās Derības tekstu. Vienīgā Vecās Derības grāmata, kuras 

manuskripti netika atrasta starp šiem ruļļiem, bija Esteres grāmata. Ja līdz tam senākie 

manuskripti bija no 10. un 11. gadsimta pēc Kristus, tad pēkšņi tika iegūtas Vecās 

Derības kopijas, kas bija vismaz 1000 gadus agrākas.  



Kā tas nesen noskaidrots, manuskripti varēja būt apritē ne tikai desmitiem, bet pat 

simtiem gadu.
1
 Ja zināms, ka pēdējās praviešu grāmatas tika sarakstītas 5. gadsimtā, un 

zināms, ka senākie manuskripti ir no 3. un 2. gadsimta pirms Kristus, tad atstatums laikā 

starp oriģinālu un pieejamajām kopijām ir pavisam neliels. Teorētiski kāda no tām varētu 

būt pārrakstīta no oriģināla.  

 Atliek vien noskaidrot, kā atšķīrās šo seno manuskriptu teksts no mūsu rīcībā 

esošajiem Codex Aleppo un Codex Leningradensis. Ir teologi, kas saka, ka tie neatšķīrās 

gandrīz ne ar ko, savukārt citi apgalvo, ka atšķirību ir vesels okeāns. Kuriem būtu 

taisnība? Jau rakstījām, ka kopijas bija dažādas savā kvalitātē. Par to var pārliecināties arī 

aplūkojot Kumrānas atradumus. Starp atrastajiem ruļļiem ir tādi, kas varētu būt rūpīgi 

gatavotās tempļa kopijas, ir tādi, kuri droši vien kopēti privātpersonu vajadzībām, un ir 

manuskripti, kurus pilnīgi noteikti darinājuši pilnīgi amatieri. Kā tad ir ar atšķirībām?  

Ja kā konkrētu piemēru izvēlamies aplūkot vienu konkrētu grāmatu, piemēram, 

slaveno pravieša Jesajas grāmatas Kumrānas rulli 1QJes-a, tad starp šo manuskriptu un 

Jesajas grāmatu Codex Leningradensis ir vairāk nekā 4500 atšķirību. Oho, kā tad tā?! 

Atbilde ir vienkārša, - pareizrakstība laika gaitā mainījās, tādēļ viens un tas pats vārds 3. 

gs. un 10. gs. pirms Kristus manuskriptos ir rakstīts dažādi. Aplūkosim šos divus 

izteikumus: „Bībelē nav kļūdu,” un „Biibelee nav kljuudu.” Vai tie ir atšķirīgi, vai tie ir 

vienādi? Ja skatāmies un rakstību, tad, varam saskaitīt 12 atšķirības, ja uz nozīmi, tad nav 

nekādu atšķirību. Tieši tā tas ir ar gandrīz visām 4500 Jesajas grāmatas atšķirībām.  

 Ja aplūkojam senāko 3.-2. gs. pirms Kristus un 10.-11. gadsimta pēc Kristus 

manuskriptu vēstījumu, tad varam ieraudzīt, ka šo vairāk nekā 1000 gadu laikā Vecās 

Derības teksts praktiski nav mainījies. Atšķirības teksta nozīmē, jeb teksta varianti 

sastāda ļoti, ļoti nelielu procenta daļiņu visā Vecās Derības tekstā. Turklāt starp 

esošajiem variantiem nav neviens, kas kaut ko mainītu Bībeles sniegtajā pasaules 
                                                           
1
 19. gs. beigas Oxychryncus pilsētā Ēģiptē, apmēram 150 km no Kairas, tika atklāta Ptolemaju (sākot no 3.gs. pirms 

Kristus) un romiešu laika izgāztuve. [!] Pateicoties labvēlīgajam klimatam tajā bija saglabājusies neskaitāms 

daudzums papirusa. Šie materiāli sniedza padziļinātu ieskatu tā laika kultūrā. Viena no īpatnībām, kas tika atklāta, 

bija bibliotēku manuskriptu kalpošanas ilgums, kas vidēji tika norādīts kā 150-400 gadu. (Informācija no Craig A. 

Evans lekcijām Konkordijas Seminārā, 2011.gada janvārī). Skatīt arī William A. Johnson Ancient Literacies: The 

Culture of Reading in Greece and Rome, Oxford University Press, 2011 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=William%20A.%20Johnson


uzskatā. Pēc Kumrānas atradumiem Vecās Derības manuskripti no 1. un 2. gadsimta pēc 

Kristus tika atrasti arī citās vietās Jūdejas tuksnesī, tādās kā Masada, Nahal-Hevera, 

Vadi-Muraba’at, Nahal-Se’elim.
2
 Tie visi apstiprina, ka jau pirmajos gadsimtos pēc 

Kristus kvalitatīvo kopiju līdzskaņu tekstā praktiski vairs nav nekādu variāciju.  

Kumrānas un citu Jūdejas tuksneša atradumu nozīmi nevar novērtēt par augstu. Līdz 

šiem atradumiem praktiski visi Vecās Derības teksti senebreju valodā, sākot no 

viduslaikiem līdz pat mūsdienām, bija balstīti tikai un vienīgi Ben-Ašera ģimenes 

masoretu tekstā. Arī visizplatītākais Vecās Derības akadēmiskais izdevums, Biblia 

Stutgartensia Hebraica, ir nekas citas, kā Codex Leningradensis teksts. Taču šodien 

mums beidzot ir iespēja salīdzināt šo tekstu ar manuskriptiem pat no pirms Kristus laika, 

un cik gan patīkami ir atrast, ka Vecās Derības liecība ir uzticama, ka Dieva vēstījums ir 

nonācis līdz mūsdienām nesagrozīts.  

Šo tēmu nobeidzot, vēl tikai viena piebilde. Nodaļas un panti kādus redzam savās 

Bībeles nav autoru roku darbs, bet gan daudz vēlāka laika ieviesums. Pirmajos gadsimtos 

pēc Kristus parādījās teksta dalīšana fragmentos, gan pantos, gan paragrāfos, saskaņā ar 

teksta lasījumiem sinagogās. Dalījums nodaļās, kādu to šodien ieraugām, nāk no vēl 

vēlāka laika. Kā senā teikā stāstīts, reiz tāl-tālajos viduslaikos kāds mūks ēzeļa mugurā 

devās ceļojumā uz Romu un nolēma laiku izmantot lietderīgi, proti, sadalot Veco Derību 

nodaļās. Reizēm viņam izdevās gluži labs dalījums, bet reizēm, kad ēzelis paklupa pār 

sakni, vai iekāpa bedrē, nodaļas atdalošā svītra ievilkās kur pagadījās. Lai cik simpātiska 

liktos šī leģenda, zināms, ka par sadalījumu nodaļās ir atbildīgs 13. gadsimta Kenteberijas 

arhibīskaps Stefans Lengtons.
3
 Apmēram gadsimtu vēlāk šāds dalījums pirmo reizi tika 

izmantots Viklifa Bībelē un drīz vien tika pieņemts par standartu.  

 

                                                           
2
 Visplašākā informācija par Jūdejas tuksnešos atrastajiem manuskriptiem apkopota Oxford University Press 

izdotajā sērijā Discoveries in the Judaean Desert iznākušajos (uz 2011-06-20) 44 sējumos.  
3
 Stephen Langton (1150 – 1228), Kenterbērijas arhibīskaps no 1207-1228 gadam, pirmais ieviesa nodaļu dalījumu 

ap 1227. gadu. Tas tika izmantots Viklifa Bībelē 1382. gadā un kopā tā laikā praktiski visi Bībeles izdevumi visi 

seko šim dalījuma.  

Pantu dalījumu Vecajā Derībā ieviesa jūdu rabīns vārdā Nātans 1448. gadā. Roberts Etjēns (Robert Estienne) ieviesa 

pantu dalījumu Jaunajā Derībā 1551.gadā.    



Cik Vecās Derības manuskriptu ir mūsu rīcībā  

 Iepriekš tika pieminēti aptuveni divsimt Kumrānas manuskriptu, tad pāris vēlākie 

10. un 11. gadsimta kodeksi, bet cik vispār Vecās Derības manuskriptu ir mūsu rīcībā? 

Jāsaka, - to ir nepieklājīgi daudz. Turklāt nav jau runa tikai par Vecās Derības senebreju 

tekstu. Uz šo brīdi ir zināmi vairāk nekā 3,000 Vecās Derības manuskriptu senebreju 

valodā sākot no 3. gs. pirms Kristus līdz par 15. gs., proti, drukas mašīnas izgudrošanai. 

Paralēli senebreju manuskriptiem pieejami arī apmēram 8,000 manuskriptu latīņu valodā, 

vairāk nekā 1,500 manuskriptu sengrieķu valodā un vairāk nekā 60 sīriešu valodā. 

 Ko no tā varam secināt? Visa šī grāmatas daļa bija veltīta, lai aplūkotu, cik 

uzticama tad ir Vecās Derībās liecība, kuru kristieši izmanto sava pasaules uzskata 

veidošanā. Nu ir zināms, kāpēc noteiktas grāmatas tiek uzskatītas par Dieva dotām, - jo 

simtiem un tūkstošiem aculiecinieku piedzīvoja un apliecināja Dieva darītās varenās 

zīmes, kad Viņš apstiprināja savu kalpu praviešu autoritāti, viņu sacīto un rakstīto. 

Izsekojām pēc kādiem principiem vadoties vienas grāmatas tika ietveras kanonā kā paša 

Dieva dots vēstījums, citas atstātas ārpus. Tāpat arī aplūkojām ar kādu neparastu cieņu un 

rūpību Dieva dotās grāmatas tika glabātas, mācītas un kopētas. Turklāt šodien ar 

pārbaudāmos, jāsaka pat, ar taustāmos faktos pamatotu pārliecību varam apgalvot, ka 

Dieva dotā vēstījuma teksts ir nonācis līdz mūsdienām tieši tāda formā, kā tas tika atklāts 

Dieva kalpiem praviešiem.  

Vai Bībeles Vecās Derības liecība ir uzticama, vai varam uzticēties tai kā mūsu 

pasaules uzskata pamatam? Lai šeit minētie fakti palīdz jums atbildēt uz šo jautājumu...   

 

 

Noderīgi tālākai izpētei 

Informācija par teksta glabāšanu un kopēšanu: 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. Par tekstu lietošanu: Gamble 

Harry Y., Books and Readers in the Early Church: a History of Early Christian Texts, 

Yale University Press, New Haven, 1995. Izsmeļoši materiāli par Vecās Derības 



manuskriptiem: Emanuel Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, Augsburg Fortress 

Publishers, 2001. Kā arī: Ernst Würthwein, The Text of the Old Testament: An 

Introduction to the Biblia Hebraica, Eerdmans Publishing Company, 1994.  

Ievads masoretu pārrakstīšanas tradīcijā:  Page H. Kelley, Daniel S. Mynatt and 

Timothy G. Crawford, The Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia: Introduction and 

Annotated Glossary, Eerdmans Publishing Company, 1998. Kodekss Aleppo Internetā: 

http://www.aleppocodex.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


