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Kodeksa noslēpums  

Kad runā par Jaunās Derības kanonu formēšanos, bieži piemin 4. gadsimtu kā laiku, 

no kura saglabājušies senākie Jaunās Derības kanonisko grāmatu saraksti. Tas tiesa, ka 

senākie zināmie saraksti nāk no 4. gadsimta, bet svarīgais jautājums ir, - ko tas nozīmē? 

Lētu sensāciju kārotājiem patīk ik pa laikam „celt gaismā” neesošas sazvērestības pret 

patieso vēsturi, ziņas par aizdomīgiem konciliem, kuri izvēlējās, kuras grāmatas ietvert 

kanonā, kuras nē, vai arī par varaskāru imperatoru pavēlēm, kuri izmantoja Jēzus vārdu 

savās interesēs un uzspieda Baznīcai tādu kristiešu grāmatu komplektu, kurš kalpoja viņu 

pašu personīgajām interesēm, vienlaikus iznīcinot visas pārējās.  

Šie stāstiņi lai paliek tiem, kam tie ir mīļi, nav iespējams cilvēkus atturēt no 

sapņošanas. Palūkosimies, ko varam uzzināt no vēstures liecībām. Ko palīdz saprast 

pirmo gadsimtu kultūras izpratne, ko citas ārpus Bībeles liecības, ko atklāj pašas Jaunās 

Derības grāmatas, jo īpaši to manuskripti, un ko iespējams uzzināt pētot agrīno kristīgo 

autoru darbus.   

Tā tiešām taisnība, ir kāds noslēpums, kuru līdz šim nevienam nav izdevies līdz 

galam atminēt. Tas saistīts ar grāmatas, kā mēs to šodien pazīstam, formāta rašanos. 

Vēsturiski ir notikuši divi izšķiroši pavērsieni grāmatas formāta attīstībā. Otrais, vēlākais 

un labāk zināmais ir pāreja no ar roku pārrakstītām grāmatām uz drukātām, kas iesākās ar 

Johana Gūtenberga drukas mašīnas izgatavošanu 15. gadsimta 40-os gados. Pirmais, 

arvien vēl noslēpumā tītais, ir pāreja no ruļļa formas grāmatām uz kodeksa formas 

grāmatām, kura pakāpeniski norisinājās laika posmā no 1. līdz 3. gadsimtam pēc Kristus.  



1. gadsimtā Romā par kodeksiem sauca divas, vai reizēm nedaudz vairāk, kopā 

sastiprinātas koka plāksnītes, kuras parasti bija noklātas ar krāsaina vaska kārtu, uz kuras 

ar koka irbulīti tika veiktas piezīmes. Tādas izmantoja studenti lekciju pierakstiem, 

tirgotāji uzskaites veikšanai, utt. Kādā brīdī kā alternatīva kokam plāksnītēm parādījās arī 

kodeksi no papirusa un pergamenta loksnēm. Taču cik zināms, līdz pat 1.gs. beigām šī 

forma netika izmantota grāmatu izgatavošanai. Šie kodeksi latīņu valodā tika saukti par 

membrānām; un starp citu, tieši šī paša vārda grieķu formu izmanto apustulis Pāvils 2. 

vēstulē Timotejam 4:13, lūgdams, lai Timotejs no Troādas atnestu Pāvilam piederošās 

membrānas.  

Sākot ar 10. gs. pirms Kristus līdz pirmajiem gadsimtiem pēc Kristus ir atrasti 

simtiem tūkstošu dokumentu un līdz pat 2.gs. praktiski visi tie ir tikai un vienīgi ruļļu 

formā.
1
 Savukārt, kas neparasti, gandrīz visi zināmie kristiešu dokumenti sākot ar 2. gs. ir 

tikai un vienīgi kodeksu formā.
2
 Jo īpaši tas attiecās uz grāmatām, kuras tika uzskatītas 

par Dieva dotām; gan Vecās Derības, gan Jaunās.
3
 Ir izteikti dažādi minējumi, lai 

izskaidrotu šo fenomenu. 

 Varbūt kodeksi bija daudz lētāki nekā ruļļi? Tomēr tas īsti neatbilst patiesībai; 

izmaksu atšķirība pats lielākais varētu sasniegt 25 procentus. Varbūt kodeksos bija 

vieglāk atrast noteikto rakstu vietu? Arī apšaubāmi, jo tajā laikā nepastāvēja nedz lapu 

numerācija, nedz arī teksts visās kopijās bija vienādi izvietots. Varbūt  kodekss tika 

izvēlēts tādēļ, lai tajā ietvertās grāmatas veidotu noteiktu noslēgtu kopumu, kurām nekas 

vairs nevarētu tikt pievienots, savā ziņā tādu kā noslēgtu kanonu. Atkal jau, tas varētu būt 

noderīgs blakus efekts, bet nešķiet ticami, ka šāds varētu būt cēlonis kodeksu izplatībai. 

Par ticamāku vēsturnieki atzinuši kādu citu hipotēzi.  

Kristietība jau no paša sākuma veidojās kā mobila ceļojošu sludinātāju kustība, un tā 

kā sludināšanas pats pamats bija praviešiem un apustuļiem dotais Dieva vārds, tad arī 
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Dieva doto grāmatu klātbūtne bija nepieciešamība ikvienam, kurš nesa liecību par Jēzu. 

Te kodeksa priekšrocības kļūst redzamas. Tas pats informācijas apjoms ietverts kodeksa 

formas grāmatā varēja aizņemt vismaz divas reizes mazāk vietas, bija daudz vieglāks un 

līdz ar to arī daudz parocīgāks ceļojot, turklāt kāda no kodeksā ietvertajām grāmatām 

nevarēja nejauši pazust.  

Daži pētnieki uzskata, ka tieši nepieciešamība ceļojot ņemt līdzi četru evaņģēliju 

un/vai Pāvila vēstuļu komplektu noteica grāmatu formas izvēli par labu kodeksiem.
4
 

Katra ziņā valda liela vienprātība uzskatā, ka kodeksa izplatība ir tieši saistīta ar kristīgo 

misionāru darbību. Agrīnie kristieši gan paši bija pionieri jaunas grāmatas formas 

ieviešanā, gan vienlaikus arī pāris gadsimtu laikā ietekmēja visu Vidusjūras reģionu 

pārejai no ruļļiem uz kodeksiem. Tā nu sanāk, ka mums jāpateicas Pāvilam un citiem 

kristiešu misionāriem, ka grāmatas šodien ir tādas, kādas tās ir.  

 

 

Kanons: Pāvils vēstules  

Kādi gan bija tie notikumi, kas noteica kanona formēšanos? Vispirms Dievs atklāja 

savus nākotnes plānus Israēla praviešiem, šī vēsts tika pierakstīta, glabāta un darīta 

zināmus nākamajām paaudzēm. Tad apustuļi pēc Kristus augšāmcelšanās, Vasarsvētkos 

saņēmuši Svēto Garu, uzsāka savu sludināšanu, skaidrojot, ka Jēzū Kristū Dievs Jahve 

beidzot piepildījis kopš iesākuma dotos apsolījumus. Viņi izmantoja Vecās Derības 

kanoniskās grāmatas, lai ar Dieva paša liecībām pierādītu, ka visam bija jānotiek tieši tā, 

jo „par Viņu liecina visi pravieši.” (Ap.d. 10:43) Lai gan Kristus bija apustuļiem pavēlējis 

pasludināt notikušo visām pasaules tautām (Mt 28:19), viņi vēl labu laiku kavējās pamest 

Jeruzalemi, acīmredzot gaidīdami, kad visas pasaules tautas nāks pie viņiem.
5
 Tikai 

iesākoties dedzīgo jūdu aizsāktajām kristiešu vajāšanām, vēsts par Kristu tika intensīvāk 

sludināta arī citviet, un pamazām apustuļi skaidrāk apjauta nepieciešamību viņiem 

uzticēto vēsti nest tautām arī ārpus Jeruzalemes.  
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Sevišķam uzdevumam Kristus izredzēja apustuli Pāvilu. Viņam bija jānes vēsts ne-

jūdiem visā Romas impērijas teritorijā.
6
 Paklausīdams Kristus aicinājumam, Pāvils ceļoja 

no vienas pilsētas uz nākamo, uzmeklēja dievbijīgus ļaudis, liecināja par Dieva darbu 

Kristū Jēzu, atklāja tiem mūžīgās dzīvības cerību, organizēja patiesību pieņēmušo 

draudzes, un Svētā Gara mudināts nepagurdams devās no pilsētas uz pilsētu. Tomēr viņa 

attiecības ar draudzēm nepārtrūka brīdī, kad apustulis pameta kārtējo pilsētu. Ar tēvišķu 

gādību Pāvils rūpējās par savām draudzēm un sekoja tajās notiekošajam, arī būdams 

tālumā. Laiku pa laikam, rodoties nepieciešamībai, Pāvils sūtīja šīm draudzēm vēstules, 

kurās stiprināja tās ticībā, izskaidroja pārpratumus, mierināja satrauktos, apsauca 

maldīgos, un mudināja visus paļāvīgi likt cerību uz augšāmcelto Kungu Jēzu. 

Sarakstei pirmajā gadsimtā bija savas īpatnības. Kā zināms no tā laika kultūras 

pētījumiem, vēstules parasti tika izgatavotas vairākos eksemplāros. Kādi tika nosūtīti 

adresātiem, kādi palika paša autora rīcībā. Kā piemēru var minēt ievērojamos romiešu 

filozofus Ciceronu
7
 un Seneku

8
, kuri rakstīja vēstules gan par draudzību, gan morāli, gan 

politiku, tās saglabāja, apkopoja un vēlāk publiskoja visas kopā. No vienas puses, no 

Pāvila paša rakstītā zināms, ka viņš rakstījis vairāk vēstuļu, nekā ietvertas Jaunajā 

Derībā.
9
 Tāpat zināms, ka Pāvils glabājis savu vēstuļu kopijas, izmantodams tieši 

kodeksa formu, jeb kā tajā laikā to dēvēja – membrānu (2.Tim 4:13).  

Šāda rīcība, uzglabājot kopijas, tās apkopojot un publicējot kā veselumu, saskan ar 

tajā laikā pieņemto praksi. Tas būtu tikai likumsakarīgi, ja Pāvils pats apkopotu tās 

vēstules, kuras uzskatīja par noderīgām ne tikai sākotnējiem adresātiem, bet arī citiem 

lasītājiem, un sagatavotu tās visas kā komplektu kodeksa formā. Šādā gadījumā nebūtu 

grūti iztēloties, kāpēc Jaunajā Derībā ir tieši trīspadsmit Pāvila vēstules, - šīs ir tās, kuras 

apustulis pats, Dieva vadīts, izvēlējās kā noderīgas savu draudžu un citi Dieva aicināto 

brāļu un māsu pamācīšanai.  
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Starp visiem zināmajiem Pāvila vēstuļu manuskriptiem nav neviena, kurā kāda 

vēstule būtu viena pati par sevi. Tās vienmēr ir visas kopā. Ja kādas iztrūkst, tas saistīts ar 

paša manuskripta bojājumiem, nozaudētām beigām, sākuma, vai atsevišķām daļām. Tā 

arī manuskriptu liecības apstiprina, ka jau kopš paša sākuma Pāvila vēstules bija 

pieejamas sen-baznīcā kā noteikts veselums, kā kodekss.
10

 Te nu ir pirmā lielā Jaunās 

Derības kanona daļa.  

 

 

Kanons: evaņģēliji  

Pāvila vēstules nebija vienīgie Jaunās Derības dokumenti, kas jau kopš paša sākuma 

cirkulēja kodeksu formā. Tas pats zināms ar par četriem Jaunās Derības evaņģēlijiem. 

Baznīcas vēsture glabā noteiktas liecības arī par šo četru evaņģēliju izcelsmi. Tā Mateja 

evaņģēlija izcelsme tiek saistīta ar muitnieku Leviju, jeb Mateju, vienu no Kristus 

mācekļiem (Lk 5:27, Mt 9:9), Jāņa evaņģēlija izcelsme ar Jēzus mīļo mācekli Jāni, Marka 

evaņģēlija ar Pētera palīgu Marku, un Lūkas ar Pāvila palīgu ārstu Lūku.
11

  

Ja no apustuļu darbiem un Pāvila vēstulēm vairāk vai mazāk iespējams rekonstruēt 

vēsturisko situāciju, kurā Pāvils sarakstīja savas vēstules, tad par evaņģēliju tapšanu 

šādas informācijas praktiski nav. Pats fakts, ka evaņģēliji tika sagatavoti rakstiski, liecina 

par mēģinājumu padarīt šo vēsti pieejamu arī tiem, kuriem to nebija iespēja dzirdēt no 

apustuļu mutes. Ja atceramies, kādi bija informācijas ceļošanas tempi Romas impērijā, 

tad viegli varam iedomāties, ka pāris mēnešus pēc, piemēram, Marka evaņģēlija 

sarakstīšanas Romā, vai Jāņa evaņģēlija sarakstīšanas Efezā, tie jau varēja būt pieejami 

draudzēm gan Sīrijas Antiohijā, gan Jeruzalemē, gan Aleksandrijā Ēģiptē.
12

  

Kad runājam par evaņģēlijiem, parasti saprotam ar to noteiktā žanrā rakstītus 

vairāku autoru darbus. Ne tā vārds „evaņģēlijs” tika saprasts pirmajos gadsimtos. Pirmo 

reizi tikai otrā gadsimta vidū Justīna Martīra darbos vārds „evaņģēliji” daudzskaitlī tika 

attiecināts uz četriem Jaunās Derības evaņģēlijiem. Parasti ar vārdu „evaņģēlijs” 

                                                 
10
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 Eisēbijs, atsaucoties uz Papiju apgalvo, ka Marks savu evaņģēliju sarakstīja Romā. 



apzīmēju vēsti par Kristu: „Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu 

pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat, kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs 

to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju; citādi jūs būtu velti kļuvuši ticīgi. Jo es 

jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc 

rakstiem un ka Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem.” (1.Kor 15:1-4)  

Kad Vecās Derības pravietis Jesaja iesāka savu uzrunu Babilonas trimdā 

izsūtītajiem tautiešiem, viņš noformulēja, kas tad ir Evaņģēlijs: „Pasludini Jūdas 

pilsētām: „Redziet, te ir jūsu Dievs!” Redziet, Kungs Jahve nāk ar lielu spēku, un Viņa 

elkonis dod tam uzvaru, Viņa alga ir pie Viņa, un Viņa atmaksa ir Viņa priekšā! Kā gans 

Viņš ganīs Savu ganāmo pulku. Viņš ņems jērus Savās rokās un tos nesīs Savā klēpī un 

sargās avju mātes.” (Jes 40:9-11) Šajā dzīvajā tēlojumā varam ieraudzīt aprakstītas ir kā 

divas dažādas personas. 

 Viena no tā, nāk ar lielu spēku, ar uzvaru un atmaksu, varena un draudīga, neviens 

nespēj stāties Viņam pretī. Otra, kā gans, kurš ņems jērus savās rokās, nesīs tos klēpī un 

sargās, tik tuva un gādīga. Šādi Jesaja apraksta labo vēsti. Šādi mēs Dievu ieraugām arī 

pašās pirmajās Bībeles nodaļās (1.Mozus 1.un 2.). Varens Radītājs, kas ar savu Vārdu 

vien rada visu, kas ir, iedibina kārtību un nosaka likumus. No otras puses, Viņš pats 

personīgi veido cilvēku, iepūš viņa nāsīs dzīvības dvašu, rūpējās, lai cilvēkam būtu 

atbilstošs partneris, runājas ar viņu dārzā, un meklē pēc Ādama pat tad, ka tas kļuvis 

neuzticīgs.  

Tāds ir mūsu Dievs arī Jaunajā Derībā. Visuvarenais Radītājs Jahve pats ir tapis kā 

viens no mums, kā cilvēks. Augstais, mūžīgais un nesasniedzamais Dievs ir piedzimis kā 

cilvēkbērns Jēzus, dusējis pie mammas krūts, staigājis mūsu vidū, mūsu glābšanas dēļ 

miris uz krusta un augšāmcēlies. Evaņģēlijs ir tad, kad mums ir šie abi. Ko gan mēs 

iesāktu, ja Dievs būtu tikai visuvarens, neaptverams un nepieejams? Vai mēs jebkad 

jebko par Viņu spētu uzzināt? Un ko mēs iesāktu, ja Dievs būtu mums ļoti tuvu klāt, 

zināms un pieejams, bet Viņa rokās nebūtu visa vara debesīs un virs zems? Kā gan 

paļauties uz tādu, kuram nepieder gala vārds un augstākā autoritāte? Kā zināt, ka Viņa 

solījumiem var ticēt?  



Bet nu pie ir mums nācis gan Radītājs, gan arī Pestītājs. Gan visu-spēcīgs un 

mūžīgs, gan tuvs un pieejams. Tā arī Marks sāk savu evaņģēliju ar vārdiem: „Jēzus 

Kristus, Dieva Dēla, evaņģēlija sākums.” (Mk.1:1) Vai tad Marks ar šiem vārdiem būtu 

domājis, - te tagad ir šīs grāmatas sākums. Protams, nē! Marks norāda, ka tas, kas seko, ir 

iesākums labajai vēstij, Evaņģēlijam, jo Dievs Radītājs pats ir ar mums Jēzū Kristū. Tā 

arī manuskriptos četru evaņģēliju nosaukumi sengrieķu valodā neparādās kā Mateja, 

Marka, Lūkas, vai Jāņa evaņģēliji, bet gan kā Evaņģēlijs [tas viens un vienīgais] saskaņā 

ar Mateju, Marku, Lūku un Jāni. Viens Evaņģēlijs, četri tā izklāsti, saskaņā ar četrām 

aculiecinieku liecībām, kā Jēzus pats to bija noteicis (Ap.d.1:8). 

Atšķirībā no Pāvila vēstulēm, kuras iespējams datēt visai precīzi, nav zināms precīzs 

gads, kurā katrs no četriem kanoniskajiem evaņģēlijiem tika sarakstīts. Katrā ziņā jau 

1.gs. pēc Kristus beigās un 2.gs. sākumā gan Pāvila vēstules, gan šie četri evaņģēliji jau 

tiek citēti ar tādu pašu autoritāti kā Vecās Derības raksti. Apustuļu rakstītais jau ļoti agri 

iemantoja lielu autoritāti kristīgajā draudzēs, kā nekā draudzes bija liecinieces brīnumiem 

un zīmēm, kādus apustuļi darīja Svētā Gara spēkā. Pāvila vēstules tika lasītas draudzēs 

jau viņa dzīves laikā (Kol 4:16). Apustuļa Pētera 2.vēstule salīdzina Pāvila vēstules ar 

citiem rakstiem, tas ir, tā pieņem, ka Pāvila rakstītais bauda līdzīgu autoritāti kā Vecās 

Derības kanoniskās grāmatas (2.Pēt 3:16).  

 

 

[Turpinājums sekos...] 


