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Kanons: Baznīcas liecības  

No 1. un 2.gs. mijas saglabājušās vairākas liecības par Pāvila vēstuļu un četru 

evaņģēliju vietu baznīcā. Teologi dažādās Romas impērijas malās bija pazīstami ar šiem 

Jaunās Derības dokumentiem un citēja tos gluži tāpat kā Vecās Derības kanoniskās 

grāmatas. Romas bīskaps Klements rakstīja savu 1. vēstuli Korintas draudzei ap 95.gadu 

pēc Kristus.
1
 Šajā vēstulē viņš citē vismaz astoņas Pāvila vēstules, zīmīgi, ka tieši tās 

pašas, kuras arī mēs šodien pazīstam.
2
 Ļoti iespējams, ka jau kopš 1. gadsimta beigām, 

Pāvila vēstules bija pazīstamas kā Pāvila korpuss, nevis kā atsevišķas vēstules, kuras 

Pāvils būtu sūtījis savām draudzēm.  

Smirnas bīskaps Polikarps (69.-155. pēc Kristus) savā vēstulē Filipu draudzei citē 

trīs no Jaunās Derības četriem evaņģēlijiem un desmit no Pāvila trīspadsmit vēstulēm.
3
 

Atkal jau tieši tās, kuras šodien pazīstam kā kanoniskās. Antiohijas bīskaps Ignācijs citē 

gan Mateja un Lūkas evaņģēlijus, gan arī piecas Pāvila vēstules.
4
 Hieropoles bīskaps 

Papijs bija Polikarpa laikabiedrs, kurš esot bijis visai ražīgs rakstnieks, diemžēl viņa darbi 

gandrīz pilnībā ir zaudēti. No dažiem Papija darbu fragmentus, kurus citējuši vēlāki 

                                                           
1
 1. Klementa vēstule angļu valodā pieejama: http://www.earlychristianwritings.com/1clement.html. 

2
 Tāpat 1.Klementa vēstulē atrodamas norādes uz to, ka viņš zinājis vismaz trīs sinoptiskos evaņģēlijus. 1.Klem 7:7 

[no Mt 12:41]; 13:2 [no Mt 5:7; 6:14; 7:1–2, 12; Lk 6:31, 36–38]; 15:2 [no Mt 15:8; Mk 7:6]). Informācija no Craig 

A. Evans lekcijām Konkordijas Seminārā 2011. gada janvārī. Savukārt Jāņa evaņģēlijs varētu būt sarakstīts gandrīz 

vienlaikus, varbūt neilgi pirms 1.Klementa vēstules.  
3
 Informācija no Craig A. Evans lekcijām Konkordijas Seminārā 2011. gada janvārī.  

4
 Vairākās no savām vēstulēm Ignācijs norāda uz sinoptiskajiem evaņģēlijiem, īpaši uz Mateju (Mt 3:15; 10:16; 

12:33; 15:13; 19:12; 26:6–13; Lk 24:39) un arī uz Jāņa evaņģēliju (John 1:14; 3:8; 6:33; 10:7, 9). (No Craig A. 

Evans lekcijām Konkordijas Seminārā 2011. gada janvārī).  



autori, var noprast, ka viņš zinājis gan visus četrus evaņģēlijus, gan arī Apustuļu darbu 

grāmatu.
5
 

Vēlāk otrajā gadsimtā liecību par Jaunās Derības grāmatu lietojumu jau ir krietni 

vairāk. Runājot par kanona formēšanos, zīmīgs ir tieši Svēto Rakstu lietojums 

dievkalpojumā. Tā kā lielākā daļa pirmo kristiešu bija jūdi, tad arī Jaunās Derības 

draudzes pārņēma lielu daļu no jūdu praksēm. Dievkalpojums, kādu mēs to pazīstam, ir 

tiešs Vecās Derības dievkalpošanas tradīciju mantinieks. Sinagogās jau kopš senseniem 

laikiem Dieva dotās grāmatas tika katrā sabatā, jeb jūdu svētajā dienā, lasītas publiski. Šī 

pati prakse pilnīgi dabiski turpinājās arī Jaunās Derības draudzēs. Iesākumā lasītas tika 

Vecās Derības grāmatas, taču drīz dievkalpojumos sāka lasīt arī apustuļu sarakstītos 

darbus, vēstules un evaņģēlijus. Jau minējām, ka Pāvila vēstules tika lasītas draudzēs jau 

viņa dzīves laikā un ka 2. Pētera vēstule pat salīdzina Pāvila vēstules ar citiem Vecās 

Derības rakstiem.  

Otrā gadsimta vidū (ap 160. pēc Kristus) Romas kristietis, mācītājs un filozofs 

Justīns Martīrs (apmēram 100.-165. pēc Kristus) savā darbā „Pirmā Apoloģija” (67. 

nodaļa) apraksta kāds bija tipisks kristiešu dievkalpojums. Saskaņā ar Justīnu, viena no 

dievkalpojuma sastāvdaļām bija apustuļu sarakstīto darbu lasīšana un pārrunāšana.
6
 Tā kā 

Justīns runā par apustuļu rakstu lasīšanu kā vispārzināmu praksi, tā visdrīzāk bija izplatīta 

jau vismaz vairākās paaudzēs. Turklāt, ja zinām, ka Pāvila darbus draudzēs publiski lasīja 

jau viņa dzīves laikā, ka gan Pāvila vēstules, gan evaņģēlijus citē kā Dieva vārdu jau 

pirmā gadsimta beigās un otrā sākumā, tad ticamākais šķiet pieņemt, ka kopš brīža, kad 

apustuļu raksti bija pieejami, tie arī tika lietoti tieši tāpat kā Vecās Derības grāmatas. 

Galu galā, tieši tāpat kā praviešu grāmatu autoritāte, arī apustuļu vēstījuma autoritāte bija 

Dieva apstiprināta ar zīmēm un brīnumiem.  

Ap 160. gadā pēc Kristus šis pats Justīns Martīrs uzrakstīja trīs evaņģēliju 

harmoniju. Tas bija mēģinājums apvienot vienā literārā darbā visus Mateja, Marka un 

                                                           
5
 Papijs (ap 130. gadu pēc Kristus) piemin Mateja, Marka un Jāņa evaņģēlijus, kā arī Apustuļu darbus pēc 

nosaukumiem, taču citē arī Lūku 10:18, un diskutē par viņu saistību ar aculiecinieku liecībām. (No Craig A. Evans 

lekcijām Konkordijas Seminārā 2011. gada janvārī).  
6
 Gamble Harry Y., Books and Readers in the Early Church, 208.lpp.  



Lūkas evaņģēlijos aprakstītos notikumus. Justīna skolnieks Taciāns spēra soli tālāk, viņš 

uzrakstīja četru evaņģēliju harmoniju „Diatessarons” (ap 170. pēc Kristus). Vārds 

„Diatessarons” sengrieķu valodā nozīmē „caur četriem”. Reizēm izskan runas par 

desmitiem evaņģēliju, kuri bijuši zināmi pirmajos gadsimtos, no kuriem kādi 

noslēpumaini konspiratori izvēlējušies tos četrus, kuri šodien atrodami Jaunajā Derībā. 

Kā redzam, Justīns mēģināja saskaņot tikai trīs, jo Jāņa sižeta līnija tomēr ir būtiski 

atšķirīga, savukārt Taciāns bija gatavs likt kopā visu četrus. Bet četrus, nevis divdesmit, 

vai trīsdesmit. Kāpēc četrus un kāpēc šos četrus?  

Vairāki otrā gadsimta teologi, kuru darbi saglabājušies līdz mūsdienām, izmanto 

noteiktas frāzes, kas var palīdzēt sniegt atbildi uz šo jautājumu. Mūsdienu Francijas 

teritorijā esošās Lionas bīskaps Irenejs (apmēram 130.-200. pēc Kristus) rakstiski vēršas 

pret divām sektantiskām kustībām, Marciona un Valentīna sekotājiem. Pirmie mēģināja 

Jaunās Derības evaņģēliju skaitu samazināt, otrie – palielināt. Irenejs iestājās par četru 

mums zināmos evaņģēliju komplektu, kuri, kā viņš to uzsver - „ir saņemti no 

apustuļiem”.
7
 Nedz trīs, nedz pieci, nedz divdesmit, bet četri, - Mateja un Jāņa, Marka un 

Lūkas evaņģēliji. Ko nozīmē „saņemti no apustuļiem”? Irenejs bija personīgi pazīstams 

ar jau minēto Smirnas bīskapu Polikarpu, kurš savukārt bija personīgi pazinis Jāņa 

evaņģēlija autoru, proti, Jēzus mīļo apustuli Jāni. Vai Irenejs varētu zināt, cik un kurus 

evaņģēlijus sarakstīja apustuļu? Pilnīgi noteikti.  

Ēģiptē Aleksandrijas Klements (apmēram 150.-215. pēc Kristus) raksta par šiem 

pašiem „četriem evaņģēlijiem, kuri mums ir nodoti”.
8
 Tāpat ap 200. gadu pēc Kristus 

raksta arī Antiohijas bīskaps Serapions (bīskaps no 191.-211.). Trīs tik attālās vietās kā 

Francijā, Ēģiptē un Sīrijā, visur jau 2.gs. otrajā pusē ir zināms par tiem četriem 

evaņģēlijiem, kuri nākuši no apustuļiem. Turklāt, lai par evaņģēlijiem runātu kā par 

„mums nodotiem”, nodošanas procesam būtu jāsniedzas vismaz vairākas paaudzes attālā 

pagātnē. 

                                                           
7
 Piemēram, Alexander Roberts, James Donaldson, [editors] Ante-Nicene Fathers, Volume 1, Hendrickson 

Publishers, 1994, 416., 429.lpp.  
8
 Piemēram, Alexander Roberts, James Donaldson, [editors] Ante-Nicene Fathers, Volume2, Hendrickson 

Publishers, 1994, 580.lpp.  



Jau minējām, ka praktiski visi kristiešu manuskripti ir kodeksa formā. Tas attiecās 

gan uz Pāvila vēstulēm, gan evaņģēlijiem. Ir zināmi četri evaņģēliju manuskripti no 2.gs., 

un tie visi ir kodeksu formā.
9
 Agrākais no tiem tiek datēts no 125. gada pēc Kristus. Tikai 

kādus trīsdesmit gadus pēc apustuļa Jāņa nāves. Tā vien šķiet, ka taisnība varētu būt tiem 

vēsturniekiem, kuri apgalvo, ka nepieciešamība ceļojot nest līdzi četrus evaņģēlijus, 

noteica izvēli par labu kodeksiem.
10

 Katrā ziņā jau 2.gs. beigās lielā daļā Romas 

impērijas teritorijas ir zināms tieši šo četru komplekts, kurš turklāt parādās tikai kodeksa 

formā. Ir tikai pāris agrīnie manuskripti, kuros Jāņa evaņģēlijs ir viens pats. Ja vienā 

kodeksā ir vairāk par vienu evaņģēliju, tie vienmēr ir tikai un vienīgi šie četri, - 

evaņģēlijs saskaņā ar Mateju, Marku, Lūku un Jāni. Īpaši agrīnākajos manuskriptos šo 

evaņģēliju secība atšķirās, bet nekad, nekad kopā ar kanoniskajiem nav atrasts neviens 

cits evaņģēlijs.
11

  

Ja jau par Pāvila vēstulēm varējām secināt, ka tās kā kodekss pazīstamas jau kopš 

1.gs. beigām, tad par četriem evaņģēlijiem varam sacīt, ka tie kā fiksēts, no apustuļiem 

saņemts komplekts zināmi jau vismaz kopš 2.gs. pirmās puses, vai pat paša sākuma. Te 

nu ir otra lielākā Jaunās Derības kanona daļa, - kopā ar Pāvila vēstulēm jau trīs 

ceturtdaļas no visas Jaunās Derības; pašas svarīgākās trīs ceturtdaļas jau bija kanoniskas 

otrā gadsimta sākumā, uzreiz pēc pēdējā Jēzus apustuļa Jāņa nāves.  

Vēl viena otrā gadsimta liecība ir saistīta ar Jaunās Derības grāmatu tulkošanu un 

citām valodām. Jau no 2.gs. ir saglabājušies manuskripti latīņu, sīriešu un koptu valodās. 

Kādas grāmatas gan būtu tulkotas? Droši vien tās, kuru autoritāte bija labi zināma. Kuras 

tad tās bija? Atkal jau tās pašas – četri evaņģēliji un Pāvila vēstules; un tā tas turpinās 

līdz 4. gadsimtam, tad pamazām parādās arī citu apustuļu rakstu tulkojumi.  

                                                           
9
 Senākais evaņģēliju manuskripts ir P52 (Jņ 18. fragments), no apmēram 125. gada pēc Kristus. Aprakstīts no abām 

pusēm, kas nozīmē, - kodekss. Arī Manuskripti P4, P64, P67 – varētu būt no viena kodeksa, satur Mateju un Lūku 

un var noprast, ka kaut kas bijis vēl starp tiem (Marks?). Arī P75 tiek datēts pirms 200.gada pēc Kristus, pēc Lūkas 

uzreiz seko Jānis, skaidri redzams, ka četru evaņģēliju kodekss.  
10

 Hurtado, Larry W., The Earliest Christian Artifacts, 72. lpp. 
11

 Elliott J.K. rakstā Manuscripts, the Codex and the Canon, (Journal for the Study of the New Testament, 63 

(1996), 106.lpp.) uzskaita visas četru evaņģēliju secības, kādas parādās zināmajos manuskriptos. Tās ir: 1) Mt-Mk-

Lk-Jn (kanoniskā secība), 2) Mt-Jn-Lk-Mk (Rietumu secība), 3) Mt-Jn-Mk-Lk, 4) Mt-Mk-Jn-Lk, 5) Mt-Lk-Mk-Jn, 

6) Jn-Mt-Mk-Lk, 7) Jn-Mt-Lk-Mk, 8) Mk-Mt-Lk-Jn, 9) Mk-Lk-Mt-Jn.  



Ko no tā varam secināt? Vai pirmajā un otrajā gadsimtā baznīcai jau bija kanons? 

Pilnīgi noteikti! Ne tādā formā, kā mēs to pazīstam šodien, ne ar nosaukumu Jaunās 

Derības kanons, tomēr burtiski no pašiem kristīgās baznīcas pirmsākumiem divi kodeksi, 

Pāvila vēstules un četri evaņģēliji, veidoja to, ko mēs saucam par kanonu. Tātad jau no 

paša sākuma lielākā un nenoliedzami svarīgākā Jaunās Derības kanona daļa jau bija ne 

tikai zināma, bet arī atzīta par autoritatīvu Dieva vārdu. Tā kā Dievs apustuļu autoritāti 

bija apstiprinājis no augšas, un daudzi aculiecinieki to spēja apliecināt, tad arī šo apustuļu 

rakstītais vārds tika uztverts kā Dieva paša vēstījums. Jau no paša sākuma galvenās 

Jaunās Derības grāmatas tika atzītas kā līdzvērtīgas Vecās Derības grāmatām, pēc tām 

tika pārbaudīta baznīcas mācība, tās tika citētas baznīcas tēvu darbos un Evaņģēlija vēstij 

izplatoties, tulkotas uz citām valodām.
12

 Neskatoties uz to, ka jau no paša sākuma bija 

zināmi arī citi apustuļu raksti, neviens no tiem nebaudīja tādu autoritāti kā šie divi 

kodeksi.  

 

 

 

[Turpinājums sekos…] 
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 Zīmīgi, ka savos rakstos otrā gadsimta baznīcas tēvi daudz biežāk citē tieši Jaunās, nevis Vecās Derības grāmatas. 

Skatīt Stuhlhofer F. Der Gebauch der Bibel von Jesus bis Euseb, R. Brockhaus Verlag, Wuppertal, 1988. 


