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[Turpinājums] 

 

Kanons formēšanās pēc otrā gadsimta  

Ar vārdu „kanons” varam saprast dažādas lietas, kā jau to pārrunājām runājot par 

Vecās Derības kanona formēšanos. Gan sarakstu, kurš ietver visas autoritatīvās grāmatas, 

gan arī to grāmatu kopumu, kuras faktiski ir visā baznīcā atzīta autoritāte. Šajā otrajā 

nozīmē divi kodeksi, Pāvila vēstules un četri evaņģēliji, bija kanoniski jau vismaz no otrā 

gadsimta sākuma. Kad ir runa par to, ka kanons vēl nebija noformējies, tad arī to domātas 

atlikušās Jaunās Derības grāmatas. Kāds tad bija to ceļš uz kanonu?  

Jāsaka, ka tas nav pilnīgi skaidri izsekojams. Atšķirībā no Pāvila vēstulēm un 

evaņģēlijiem, pārējo Jaunās Derības grāmatu lietojums bija daudz nevienmērīgāks. Jau 

kopš 2.gs. tiek pieminētas, lai arī ne tik bieži kā evaņģēliji un Pāvila vēstules, arī 1. 

Pētera vēstule un 1. Jāņa vēstule. Vēstule Ebrejiem Austrumu baznīcas kodeksos parādās 

dažādās vietās kopā ar Pāvila vēstulēm, gan aiz Romiešu vēstules, gan kodeksa beigās, 

taču tā nekad neparādās kopā ar Pāvila vēstulēm Rietumu baznīcas kodeksos.  

2. un 3. Jāņa vēstules, 2. Pētera vēstule, Jūdas vēstule tiek pieminētas trešā gadsimta 

teologu darbos. Lai gan tas ir vispāratzīts fakts, ka Lūka ir arī Apustuļu darbu grāmatas 

autors, paši Apustuļu darbi nekad neparādās kopā ar Lūkas evaņģēliju, lai gan kopš 2.gs. 

beigām tiek citēti visai bieži. Tikai vienā 3.gs. manuskriptā Apustuļu darbi parādās kopā 

ar četriem evaņģēlijiem, pārējās reizes tikai kā atsevišķa grāmata. Jāņa atklāsmes grāmata 

tika uzskatīta par apustuļa Jāņa sarakstītu un kanonisku Rietumu baznīcā, bet apšaubīta 



un 4. gs. pat noraidīta Austrumu baznīcā, tādēļ sākot ar 4.gs. vairs nav atrastas tās kopijas 

grieķu valodā.  

Tieši šī nevienlīdzīgā Jaunās Derības grāmatu lietojuma dēļ tika ieviesti termini 

homolegomena un antilegomena. Par homolegomena tika sauktas tās grāmatas, kuras bija 

zināmas un atzītas par autoritatīvām visā Baznīcā, par antilogomena tās, kuras bija 

pazīstamas un atzītas tikai kādas noteiktās teritorijās, bet nezināmas un tādēļ apšaubītas 

citās. Pie atzītajām, protams, piederēja četri evaņģēliji, Pāvila vēstules, arī Apustuļu darbi 

un 1. Pētera un 1. Jāņa vēstules. Pie apšaubītajām, - Jēkaba vēstule, vēstule Ebrejiem, 2. 

Pētera, 2. un 3. Jāņa vēstules, Jūdas vēstule un Atklāsmes grāmata.
1
 Šis dalījums 

homologomena un antilegomena gan atspoguļo tikai Austrumu baznīcas nostāju, nevis 

kādu vienprātīgu un visiem zināmu pozīciju, tādēļ var secināt, ka vienprātības kanona 

jautājumā vēl 4.gs. sākumā vēl nebija.
2
 

Ceturtais gadsimts ir lielo kodeksu laiks. Tad pirmo reizi tiek radīts kaut kas līdzīgs 

mūsdienu Bībelei, - grāmata, kurā vienkopus ir gan Vecās, gan Jaunās Derības raksti. 

Ceturtā gadsimta sākums atnāca ar radikālām izmaiņām baznīcas dzīvē. Ja 303. gadā, 

imperatora Diokleciāna valdīšanas laikā, vēl notika kristiešu vajāšanas, tad 313. gadā 

imperators Konstantīns I izdeva tā saukto Milānas ediktu, kas garantēja reliģisko 

toleranci arī pret kristiešiem. 

 Kad 325. gadā Nīkajā, imperatora pilī tika sasaukts pirmais visas baznīcas, jeb 

ekumēniskais koncils un bīskapi no visām Romas impērijas malām atgādāti uz to ar 

imperatora pasta karietēm, daudzi no viņiem bija 303. gada vajāšanu upuri. Lietas 

mainās, dažkārt visai strauji. Lai nu kā, 322. gadā šis pats imperators Konstantīns I 

pavēlēja izgatavot 50 kodeksus, kuros ietilptu visas kanoniskās grāmatas. Piedzīvojumu 

romānu autori, kā Dens Brauns, nedaudz „pielabojot” faktus, ir gatavi pasludināt, ka 

imperators pavēlēja sagatavot pieņemamo grāmatu sarakstu. Patiesībā viņš savā vēstulē 

                                                 
1
 Šādi situāciju apraksta Baznīcas vēsturnieks Cēzarejas Eisēbijs (263-339. pēc Kristus) savā Church History, 3. 

grāmatā, XXV nodaļā.  
2
 Bez tam jāņem vērā, ka Rietumu baznīcā pirmajos gadsimtos galvenokārt izmantoja tikai četru evaņģēliju un 

Pāvila vēstuļu kodeksus.  



Cēzarejas bīskapam Eisēbijam vienkārši lūdza visas tajā laikā par svētām, jeb 

kanoniskām uzskatītās grāmatas apkopot vienā kodeksā.
3
  

Britu Karaliskajā bibliotēkā glabājās senākais no līdz šim atrastajiem kodeksiem, 

Codex Sinaiticus.
4
 Iespējams, ka tas ir viens no 50 Konstantīna pasūtītajiem kodeksiem. 

Zināms, ka tas izgatavots Cēzarejā, tajā pašā pilsētā, kurā dzīvoja bīskaps Eisēbijs, un 

apmēram tajā pašā laikā, kad imperators Konstantīns izdarīja savu pasūtījumu. Codex 

Sinaitikus ir apbrīnojami krāšņs, tā izgatavošanai izmantotas apmēram 180 āžu ādas, kas 

nozīmē, ka tas ir bijis arī ļoti dārgs prieks. Kur nu vēl 50 šādi kodeksi! Svēto grāmatu 

tekstu Codex Sinaiticus rakstījuši trīs dažādi pārrakstītāji. Taču runājot par kodeksa 

saturu, Sinaiticus liecina, ka tajā laikā vēl nav bijusi galējo skaidrība par kanona beigu 

formu. Jaunās Derības grāmatu secība Sinaiticus atšķiras no mums zināmās, turklāt kopā 

ar kanoniskajām grāmatām, tas satur vēl divas grāmatas, Barnabas vēstuli un Hermas 

Ganu.  

Cits līdz mūsdienām saglabātais kodekss ir Vaticanus. Arī ļoti grezns un dārgs. 5. 

vai 6.gs. tas tika uzdāvināts Svētās Katrīnas klosterim Sinaja kalnā. Tā kā tās bija tik 

grezns un vērtīgs, saprotamu iemeslu dēļ tas netika lietots ikdienā. Tikai 1859. gadā to 

atkal no jauna atklāja vācu pētnieks Konstantīns fon Tīsendorfs (1815.-1874.). Diemžēl 

Vaticanus kodeksa beigu daļa ir bojāta un nav zināms, kādas grāmatas tas ietvēris.  

Codex Alexandrinus, vēl viens agrīns piektā gadsimta kodekss, satur arī 1. un 2. 

Klementa vēstules. Kā redzams no lielajiem kodeksiem, arī 4.gs. laikā vēl nebija pilnīgas 

skaidrības, kuras grāmatas pieder Jaunās Derības kanonam, kuras nē.
5
 Tā kā lielo 

kodeksu izgatavošana bija ļoti dārgs prieks, tā drīz vien tika pārtraukta, un baznīca atkal 

atgriezās pie četru evaņģēliju un Pāvila vēstuļu kodeksiem. Līdz pat septītajam 

gadsimtam, ja neņem vērā lielos kodeksus, pārējās Jaunās Derības grāmatas parādās tikai 

pa vienai. Senākais zināmais katolisko, tas ir to, kuru tiešais adresāts nav zināms, vēstuļu 

kodekss nāk no 7. gadsimta.  

                                                 
3
 Vēstules teksts pieejams http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf201.iv.vi.iv.xxxvi.html  
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 http://www.codexsinaiticus.com/en/ 
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 Labs kopsavilkums par kanona sarakstiem pieejams  http://www.ntcanon.org/table.shtml. (2011-06-21) Arī 

grāmatas Canon Debate pielikumā 591-597. lpp.  



Pirmais saraksts, kurā parādās visas tās Jaunās Derības grāmatas, kuras atrodam tur 

šodien, ir Aleksandrijas bīskapa Atanāzija Lieldienu vēstule 367. gada pavasarī.
6
 Lai gan 

Atanāzijs iekļāva arī Atklāsmes grāmatu starp kanoniskajām grāmatām, viņa pēcteči 

Konstantinopoles bīskaps Gregorijs no Nazianzas un Aleksandrijas bīskaps Kirils 

nepieņēma Atklāsmes grāmatu kā kanonisku.
7
  

Lai nu kā, bet 5.gs. lielāka vai mazāka vienprātība attiecībā uz to, kuras grāmatas 

pieder Jaunās Derības kanonam beidzot bija sasniegta gan Austrumu, gan Rietumu 

baznīcā. Zīmīgi, ka nekad nav noticis neviens vispārējais baznīcas koncils, kurš būtu 

noteicis, kuras tad būs Jaunās Derības kanoniskās grāmatas. Ir notikuši vairāki reģionālie 

koncili Dienvidāfrikas pilsētās Hippo (393.) un Kartāgā (397. un 419.), kuros Jaunās 

Derības kanons tika uzskatīts par noslēgtu, taču to lēmumi nedz formāli pauda visas 

baznīcas viedokli, nedz arī bija visai baznīcai saistoši.
8
  

 

 

Kritēriji kanona izveidē  

Izšķirošs jautājums kanona izpratnei ir kritēriji, kādi tika izmantoti, izvērtējot vienas 

vai otras grāmatas iekļaušanu kanonā. Šis jautājums, kā jau iepriekš minēts, īsti neattiecās 

uz četriem evaņģēlijiem un Pāvila vēstulēm, jo tie bija pieņemti kā autoritatīvi visā 

baznīcā jau uzreiz no paša sākumā. Kā var noprast no pirmo gadsimtu teologu darbiem, 

tad pats svarīgākais un izšķirošs kritērijs bija vienas vai otras grāmatas autorība. Ja bija 

zināms, ka grāmatas autors ir apustulis, vai arī persona ļoti cieši saistīta ar apustuli, tad šī 

grāmata tika atzīta par uzticamu un autoritatīvu. Kā papildus kritēriji tika izmantoti gan 

grāmatas sarakstīšanas laiks, gan tajā paustais pasaules uzskats, jeb teoloģiskā atbilstība. 

Tā piemēram Hermas Gans, kas bija plaši pazīstama visā Baznīcā, beigu beigās netika 

atzīta par kanonisku, jo nebija rakstīta apustuļu laikā.
9
 Savukārt Antiohijas bīskaps 
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Serapions noraidīja Pētera evaņģēliju, jo tas saturēja savādāku vēsti, nekā no apustuļiem 

saņemtajā Evaņģēlijā. Vēl kā kritēriji baznīcas tēvu darbos ir minēti arī noteiktās 

grāmatas atpazīstamība pēc iespējas plašākā teritorijā, un tās lietojums Baznīcā. Tā kā 

dažādi kritēriji parādās pie dažādiem teologiem, nevis visi vienkopus, diezgan droši var 

apgalvot, ka nepastāvēja kāda vienota vērtēšanas sistēma.  

Vēl pat 16.gs. izpratne par kanonu bija daudz savādāka nekā tā ir šodien. Tā 

piemēram, Dr. Mārtiņš Luters uz Jauno Derību lūkojās līdzīgi kā sen-baznīcā. Luteram 

Jaunā Derība nebija kā fiksēts viengabalains 27 grāmatu komplekts. Nē, viņam Jaunā 

Derība bija vispirms jau četri evaņģēliji un Pāvila vēstules, tad arī katoliskās vēstules un 

Atklāsmes grāmata. Ja katoliskajās vēstulēs bija kas tāds, kas šķita neskaidrs, tad Luters, 

tāpat kā tas bija pieņemts Baznīcā jau kopš iesākuma, centās šīs neskaidrās vietas 

skaidrot evaņģēliju un Pāvila vēstuļu gaismā.  

Luters akceptēja, ka Baznīca viņa laikā ir saņēmusi 27 grāmatas, bet vairākas no tām 

(Jēkaba vēstuli, vēstuli Ebrejiem, Jūdas vēstuli un Atklāsmes grāmatu) nevērtēja kā 

saturiski līdzvērtīgas pārējām. Kad Luters domāja par vēstules apustuliskumu, viņam bija 

svarīgi, lai viena vai otra grāmata sludinātu Kristu. Pēc Lutera domām, ja Jūda Iskariots 

būtu uzrakstījis grāmatu, kas pareizi sludina Kristu, tad šī grāmata būtu apustuliska. 

Savukārt, ja Pāvils būtu uzrakstījis vēstuli, kura nesludina Kristu, tad tā tāda nebūtu. Kā 

vēl šodien nav vienprātības dažādu denomināciju starpā par to, kuras Vecās Derības 

grāmatas ir Dieva dotas, kuras nē, tāpat vēl arvien nav pilnīgas vienprātības arī par Jaunās 

Derības grāmatām. Austrumu baznīca vēl šodien neatzīst Atklāsmes grāmatu par 

kanonisku.  

 

 

Kopsavilkums 

 Šo nodaļu noslēdzot apkoposim, kas tad zināms par Jaunās Derības kanona 

tapšanu. Vasarsvētkos apustuļi saņēma Svēto Garu un iesāka sludināt Jēzus Kristus 

Evaņģēliju. Pāris gadus vēlāk savu misiju pie ne-jūdiem uzsāka apustulis Pāvils. Arī citi 

apustuļi un viņu mācekļi dibināja draudzes Spānijā, Mazāzijā, Romā, Āfrikā, utt. 



Sludināšana notika no Vecās Derības kanoniskajām grāmatām. Pirmā gadsimta 

četrdesmitajos gados, tikai nedaudz vairāk kā 10 gadus pēc Jēzus nāves, apustulis Pāvils 

uzsāk rakstveida komunikāciju ar savām draudzēm. Jau Pāvila dzīves laikā viņa vēstules 

tiek lasītas draudzēs un drīz vien ir bauda tādu pašu autoritāti kā Vecās Derības raksti.  

Sešdesmitajos gados Evaņģēliju pieraksta Matejs, Marks un Lūka. Pirmā gadsimta 

beigās Pāvila vēstules jau ir pazīstamas kā kodekss, un apustulis Jānis uzraksta savu 

liecību par Jēzus Kristus notikumu. Otrā gadsimta sākumā četru evaņģēliju kodekss, tāpat 

kā Pāvila vēstules, jau tiek lasīti dievkalpojumos, citēti teologu darbos un izmantoti, lai 

izvērtētu mācību un praksi. Dažus gadus pēc apustuļa Jāņa nāves lielākā un nozīmīgākā 

Jaunās Derības daļa, proti, evaņģēliji un Pāvila vēstules jau ir nostiprinājušās kā 

kanoniskas Dieva dotas grāmatas visā Baznīcā.  

 Arī citi Jaunajā Derībā ietvertie apustuļu raksti bija pazīstami daudzviet jau no 

iesākuma, taču tie netika turēti autoritātē līdzvērtīgi evaņģēlijiem un Pāvila vēstulēm. Arī 

šodien, cenšoties izprast Dieva vēstījumu, tā ir palīdzoša pieeja, skatīties uz Jaunās 

Derības vēsti caur evaņģēlijiem, Pāvila vēstulēm, uz antilegomena skatīties caur 

homolegomena. Kā ievērojamais luterāņu teologs Mārtiņš Hemnics (1522.-1586. pēc 

Kristus) rakstīja polemikā par Svēto Rakstu autoritāti, - Baznīca vēlākos laikos nekādi 

nevar piešķirt lielāku autoritāti grāmatām, kurām tāda nav bijusi jau no paša sākuma.
10

 

Var jau sacīt, ka kanons izveidojās tikai 4., vai 5. gs., bet tad jābūt godīgiem un 

precīziem un jāatzīst, ka runa ir tikai par Apustuļu darbiem, katoliskajām vēstulēm, un 

Atklāsmes grāmatu. Absolūtos skaitļos to izsakot, apmēram 75 procenti no Jaunās 

Derības, turklāt paši būtiskākie, bija kanoniski jau no paša sākuma. Apustuļu darbi, 1. 

Jāņa, 1. Pētera un vēstule Ebrejiem, kuras bija pietiekoši plaši izmantotas jau 2.gs. 

sastādītu vēl 20 procentus, turklāt saturiski šīs grāmatas ne tuvu nav tik nozīmīgas kā 

evaņģēliji un Pāvila vēstules. Kas tad paliek, - vēl 5 procenti, uz kuriem var mēģināt 

būvēt stāstu par kanona izveidošanu 4.gs. gadsimtā. Lai veicās!  

Pamazām 4.gs. beigās un 5.gs. gadsimta sākumā, bez acīmredzamas ārējas 

ietekmes, visā Baznīcā iestājās vienprātība par to, kuras grāmatas ir Dieva dotas, kuras 
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 Citēts no Martin Chemnitz, Examination of the Council of Trent, Part I, CPH, 2008, 168-195.lpp. (īpaši 180.lpp) 



nē. Kā Bībeles tapšanā Dievs ar zīmēm un brīnumiem darbojās caur saviem kalpiem 

praviešiem un apustuļiem, tā arī Bībeles liecības uzticamības un autoritātes atzīšanā tas 

pats Dieva Gars darbojās caur ticīgo kopienu. Dievs izmantoja savu kalpu liecību, lai 

Savus ļaudis no visām pasaules tautām aicinātu, pulcinātu, apgaismotu, svētītu un pie 

Jēzus Kristus uzturētu īstenā vienīgā ticībā.
11

  

Caur šiem pašiem cilvēkiem darbodamies, Svētais Gars izveidoja to, ko mēs 

šodien saucam par Jauno Derību. Tā kā kanoniskās grāmatas ir Dieva paša liecība, tās arī 

bauda atbilstošu uzticību un autoritāti, atšķirīgu no jebkuriem citiem rakstiem. Tās ir 

uzticams pamats kristiešu pasaules uzskatam, sludināšanai, mācīšanai un dzīvei šajā 

pasaulē. Šīm paša Radītāja liecībām neviens neko nedrīkst ne pievienot, nedz atņemt.  

  

Noderīgi tālākai izpētei  
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CPH, 2008. Senākie kanona saraksti Internetā: http://www.ntcanon.org/index.shtml. 

Senāko manuskriptu liecības par kanona veidošanos: Hurtado, Larry W., The Earliest 

Christian Artifacts: Manuscripts and Christian Origin, Eerdmans, Grand Rapids, 

Michigan, 2006. 
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