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Bībeles aizsākumi  

  Iepriekšējā nodaļā apgalvojām, ka Bībelei ir divi autori, cilvēki un Dievs Radītājs. 

Šajā nodaļā mēģināsim ielūkoties pagātnē, lai labāk izprastu notikumus, kuriem 

pateicoties aizsākās šis unikālais Dieva un cilvēku kopdarbs, Bībele. Zinām, ka tā 

nenokrita no debesīm, tā pēkšņi neparādījās kādā mistiskā veidā, kā tas esot noticis ar 

dažām citām tā sauktajām „svētajām” grāmatām. Nē, to sarakstīja cilvēki, tādi paši 

cilvēki kā mēs. Atšķirība tā, ka viņi dzīvoja citā laikā, citā kultūrā, runāja un arī rakstīja 

citā valodā. Un vēl, - viņi nerakstīja vieni, ne arī paši pēc savas iniciatīvas, bet gan 

darbojās kā Dieva aicināti un izredzēti instrumenti. Kā to tūlīt aplūkosim, Dievs pats 

apstiprināja šo cilvēku sacīto un pārliecinošā veidā apliecināja, ka Bībelē pierakstītā 

liecība patiesi ir uzticama, jo tās Devējs ir uzticams.  

Bībele neradās reiz sen-senos laikos tālu-tālās zemēs. Tās rakstīšanas aizsākums ir 

visai precīzi datējams.
1
 Turklāt labi zināma arī vēsturiskā situācija, kurā piecas Mozus 

grāmatas tika sarakstītas. Lai spētu dzīvāk iztēloties, kas un kā tieši tajā laikā notika, 

mēģināsim ieraudzīt šos notikumos, ja tā var sacīt, caur liecinieku acīm.  

Dievs Radītājs apsolīja pirmajiem cilvēkiem, ka Pats gādās par viņu atgriešanos 

Ēdenē. Lai piepildītu savu solījumu, Viņš izredzēja kādu vīru vārdā Ābrahāmu. Slēdzot 

derību Dievs Jahve
2
 apsolīja, ka Ābrahāms kļūs par lielu tautu un caur viņu tiks svētītas 

                                                           
1
 Tas ir, uzreiz pēc Israēla iziešanas no Ēģiptes. Diskutēts tiek par Israēla iziešanas absolūto laiku. Tiek piedāvātas 

divas pamata versijas: viena, ka iziešana notika 15.gs. pirms Kristus, otra – 13. gs.  
2
 Dieva personvārds Bībelē senebreju valodā tiek rakstīts kā četru burtu kombinācija, tā sauktā tetragramma. 

Godinot Dieva svēto vārdu un bīstoties to necienīgi lietot, Vecās Derības Israēls vārda Jahve vietā, tekstu lasot, 

izrunāja vārdu Adonai, proti, tas Kungs. Lielākā daļa Vecās Derības pētnieku ir vienisprātis, ka tetragrammas 

pareizā izruna varētu būt tieši JAHVE. (Tā būtu darbības vārda būt Hifīla (kauzatīvā, jeb cēlonības) forma, kas 



visas zemes ģimenes. Ābrahāmam tika pavēstīts, ka paies četri gadu simti un tad viņa 

pēcnācējiem tiks dāvāta apsolītā zeme. Šos pašu apsolījumus Dievs atkārtoja arī 

Ābrahāma dēlam Īzakam un mazdēlam Jēkabam. Ābrahāma maz-mazdēls Jāzeps ar 

Dieva gādību visai neparastā ceļā kļuva par ļoti ietekmīgu vīru, par Ēģiptes faraona labo 

roku Hiksu dinastijas valdīšanas laikā.
3
 Kad iestājās ilgāks sliktas ražas un tam 

neizbēgami sekojošā bada periods, Jāzeps atveda uz Ēģipti visu savu dzimtu, - tēvu 

Jēkabu un savus vienpadsmit brāļus ar viņu ģimenēm, un izmitināja auglīgajā Nīlas deltā, 

tā sauktajā Gošenes zemē.  

Kā jau Dievs Jahve bija apsolījis, Ābrahāma pēcnācēji vairojās un baudīja Viņa 

svētību. Taču pienāca laiks, kad iepriekš valdošā dinastija tika gāzta un tās vietā nāca cits 

faraons, kurš nebūt nebija labvēlīgi noskaņots pret Israēla tautu. Tieši otrādi, tiem, kuri 

bija baudījuši iepriekšējo valdnieku labvēlību, iestājās grūti laiki. Lai nodrošinātos pret 

iespējamo Israēla apvienošanos ar valdošā faraona pretiniekiem, Israēla tauta pakāpeniski 

tika arvien vairāk paverdzināta un iesaistīta piespiedu darbos Ēģiptes valdnieka labā.  

Divas noliktavu pilsētas, Pitoma un Ramzesa, tika uzbūvētas, Ēģiptes faraonam 

izkalpinot Ābrahāma pēcnācējus. Kad neskatoties uz spiedīgajiem apstākļiem, Israēla 

tauta turpināja vairoties, Ēģiptes faraons ķērās pie galējiem līdzekļiem, - viņš piekodināja 

ebreju vecmātēm dzemdību laikā nonāvēt ikvienu jaundzimušo, ja tas būtu zēns. Kad 

vecmātes nepaklausīja, faraons pavēlēja savai tautai ikvienu jaundzimušo Israēla zēnu 

iemest upē.  

Kad četri gadu simti, kurus Dievs bija Ābrahāmam minējis, tuvojās beigām, Dievs 

ķērās pie nākamā soļa sava plāna izpildē. Viņš izredzēja kādu vīru, vārdā Mozus, lai, caur 

viņu darbodamies, izvestu Ābrahāma pēcnācējus no Ēģiptes un vestu tos apsolītajā zemē. 

Šis Mozus bija viens no mazajiem zēniem, kurus faraona pavēle bija nolēmusi nāvei. Lai 

nu kā, Dievam bija citi nolūki. Mozus māte trīs mēnešus slepenībā zīdīja mazo Mozu, un 

tad atstāja viņu niedru šķirstā upes krastā vietā, kur faraona meita ar savām kalponēm 

                                                                                                                                                                                           
nozīmētu – „Viņš radīs, liks būt, izsauks lietas esamībā”. Informācija no Horace D. Hummel The Word Becoming 

Flesh, CPH, St. Louis, 1979., 71.lpp.) Šādi tas tiks lietots arī šajā grāmatā. 
3
 Nav pieejami tik precīzi vēstures dati, kas ļautu 100% apgalvot, ka Jāzeps darbojās Ēģiptes galmā tieši Hiksu 

dinastijas laikā, tomēr tieši šis pieņēmums ļauj vislabāk saskaņot gan Bībeles, gan ārpus-Bībeles liecības. 



gāja mazgāties. Faraona meitas sirds iežēlojās par nāvei nolemto bērniņu un viņa to 

pieņēma par savu dēlu. Ironiski, bet viens no zēniem, kuram faraons pavēle bija 

nozīmējusi nāves spriedumu, tikai uzaudzināts viņa meitas namā. Lielākā daļa Mozus 

dzīves līdz pat četrdesmit gadu vecumam pagāja faraona galmā, kur viņš tika izglītots 

visās Ēģiptes gudrības. Tas nebija kāds nieks. Pietiks vien pieminēt, ka Ēģiptē jau krietni 

pirms Mozus laika pastāvēja bibliotēkas ar ievērojamiem senās pasaules zinību 

krājumiem un dažādu priekšmetu studijas bija viena no valdnieku nodarbēm.
4
  

Situācija mainījās, kad iestādamies savu tautas brāļu aizstāvībai, Mozus sadursmes 

laikā nogalināja ēģiptiešu uzraugu. Viņam nācās pamest Ēģipti un bēgt. Nākamos 

četrdesmit gadus Mozus pavadīja Midiāna zemē, priestera Reguēla namā, un Reguēla 

meita Cipora kļuva par Mozus sievu. Reiz, kopā ar saviem ganāmpulkiem Mozus nonāca 

pie kāda kalna, un variet iedomāties, cik izbrīnīts viņš bija, kad ieraudzīja spilgtās liesmās 

degam ērkšķu krūmu; tas dega, bet nesadega. Šī bija Mozus pirmā apzinātā tikšanās ar 

Dievu Jahvi.  

Dievs uzrunāja viņu no uguns liesmām, stādījās priekšā kā viņa tēvu Dievs, un 

darīja Mozum zināmu, kādam uzdevumam viņš izredzēts. Proti, doties atpakaļ uz Ēģipti 

pie tajā laikā valdošā faraona un pieprasīt, lai Ābrahāma pēcnācēji tiek atlaisti kalpot viņu 

Dievam Jahvem. Viegli saprast Mozus nevēlēšanos paklausīt šim aicinājumam. „Ak, kas 

gan es tāds esmu! Pēc četrdesmit Midiānā pavadītiem gadiem es tā vienkārši atgriezīšos 

Ēģiptē un došos ar savām prasībām pie faraona? Kāpēc lai varenais Ēģiptes faraons, kurš 

ēģiptiešiem ir kā dievs, klausītos manī! Kur nu faraons, kāpēc lai mani tautieši mani 

klausītos?” Šādi un līdzīgi iebildumi šaudījās Mozus galvā. 

Mozus mēģināja atrunāties gan šā, gan tā, bet Dievs palika nelokāms. Tā vietā Viņš 

atklāja Mozum, ko iecerējis. Mozum jādodas pie saviem tautiešiem. Protams, iesākumā 

tie viņam neticēs, bet kad Mozus pateiks kā vārdā viņš nāk, un kad Dievs apstiprinās 

Mozus sacīto ar brīnumainām zīmēm, tad arī Mozus liecība tiks pieņemta kā uzticama. 

Ar faraonu nebūs tik viegli. Tā kā faraons sevi uzskata par dievišķu būtni, viņš necietīs, 
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 Sasson, Jack, M., Civilizations of the Ancient Near East, Volumes III and IV, Hendrikson Publishers, Peabody, 

Massachusetts, 2006, in Archives and Libraries of Ancient near East, by J.A. Black and W.T.Tait, 2197-2211. lpp. 

(2207.lpp.) 



ka kāds viņam pavēl, ja vien viņš netiks ar stipru roku piespiests to darīt. Ar šādām 

nākotnes perspektīvām prātā Mozus devās uz Ēģipti. Viss notiek kā Jahve bija sacījis. 

Faraons, tā vietā, lai atlaistu Israēlu, dusmās par Mozus prasībām, uzlika Israēlam vēl 

papildus pienākumus. Tā Mozus vienā piegājienā kļūva nepopulārs gan faraona, gan arī 

savu tautiešu acīs.   

Bet Dievs dara lietas kā iecerējis, un tajā laikā, kad iecerējis. Mozus atkal un atkal 

tika sūtīts pie faraona. Katru reizi viņš brīdina par to, kas notiks, ja faraons neatzīs Dievu 

Radītāju Jahvi un nepakļausies Viņa prasībām. Kā Mozus sacīja, tā notika. Ūdens visā 

Ēģiptē tapa nebaudāms,
5
 vardes apsēda visu zemi un nāca iekšā ēģiptiešu namos un pilīs, 

odi un indīgi knišļi mocīja visu dzīvo radību Ēģiptē, spēcīga sērga nobeidza lopus, 

izsitumi pārklāja gan cilvēku, gan lopu miesas, un it kā ar to vēl būtu par maz, sekoja 

postoša krusa, kāda vēl nekad nebija pieredzēta, siseņi, kas iznicināja visu zaļo un tumsa 

pār visu Ēģiptes zemi. Visā Ēģiptē tikai Gošenes zeme, kurā mājo Israēls, bija pasargāta 

no šīm nelaimēm. Ko vēl izdarīt, lai faraons atzītu, ka caur Mozu runā Dievs, kam ir visa 

vara debesīs un virs zemes! Tas ir acīm redzams pat faraona galminiekiem – kad Mozus 

piedraud, nelaime atnāk, kad Mozus aizlūdz, nelaime iet prom. Taču kā jau iepriekš 

paredzējis, Jahve apcietināja faraona sirdi
6
 un viņš neatlaida Israēlu.  

Pirms pēdējā un izšķirošā piemeklējuma, kad Mozus ir iemantojis bijību gan 

ēģiptiešu, gan Israēla acīs, Dievs liek Mozum izziņot visiem, kas notiks. Proti, noteiktajā 

naktī Viņš pārstaigās Ēģipti un tajos namos, kuri vēl pēc visām zīmēm un brīnumiem, 

                                                           
5
 Pētot senās Ēģiptes reliģiju (tā gan nebija kaut kas vienots, drīzāk gan centieni pielabināties pēc iespējas vairāk 

dievībām, no kurām varētu būt atkarīga ikdienas dzīve), ir izteikta hipotēze, ka katra no Ēģiptei uzsūtītajām 

mocībām ir saistīta ar kādas no Ēģiptes dievību pazemošanu. Skatīt John J. Davies komentāru par 2.Mozus grāmatu 

Moses and the Gods of Egypt (BMH Books, 2006), 87-137.lpp. 
6
 „Sirds apcietināšana” vienmēr izraisa diskusijas. Kā gan tā! Kas tas par Dievu! Tikai pāris īsas piezīmes. Vispirms 

Dievs Jahve tiešām saka, ka apcietinās faraona sirdi, un to arī izdara. Otrkārt, šajā vietā nav runa par faraona sirds 

apcietināšanu kā pestīšanas atņemšanu; tādēļ nav korekti šos vārdus izraut no konteksta un pieņemt par universālu 

praksi. Treškārt, Dievs pasaka, kāds ir „sirds apcietināšanas” mērķis, proti, iepretī visām daudzajām Ēģiptes 

dievībām demonstrēt, ka Viņš ir vienīgais patiesais Dievs (2.Moz 7:3-5, Neh 9:10, Dan 9:15). Atklāt sevi kā vienīgo 

patieso Dievu gan Israēlam, gan ēģiptiešiem. Faraona pretestība bija nepieciešamais elements, lai Jahves varenība, 

iepretī citu dievu pilnīgai nespēcībai, kļūtu redzama gan Israēlam, gan ēģiptiešiem, gan visām apkārtējām tautām. 

Tātad šeit neiet runa par faraona „ne-pestīšanu”, bet gan par patiesā Dieva atklāsmes un vienīgā pestīšanas ceļa 

piedāvāšanu visām tautām. Viss Ēģiptē notikušais ir žēlastības un Dieva Jahves mīlestības izpausme ne tikai pret 

Israēlu, bet gan pret visām pasaules tautām (2.Moz 19:5), tajā skaitā ēģiptiešiem un viņu valdniekiem.  

 



kurus Dievs caur Mozu ir darījis, neatzīst Jahvi par patieso Dievu, tiks nonāvēti gan 

cilvēku, gan lopu pirmdzimtie. Šī nakts, kurai bija jākļūst par izšķirošo Israēla iziešanā no 

Ēģiptes, visai Israēla tautai būs jātur piemiņā un jāmāca nākamajām paaudzēm uz 

mūžīgiem laikiem. Viss notiek, kā Dievs sacījis. Pēc šīs nakts, raudas un vaimanas valda 

visā Ēģiptes zemā, sākot ar faraona namu, un ēģiptieši paši lūdz Israēla tautu iziet no viņu 

vidus. To Israēls arī izdara. Pēc simtiem svešumā pavadītu gadu visa tauta vienā dienā 

pamet varmāku Ēģipti, lai dotos uz apsolīto zemi. Taču ar to visi uztraukumi vēl 

nebeidzas.  

Kad faraons, saņēmies pēc notikušā, saprot, ka visa šī tauta, kura tik produktīvi tika 

izmantota viņa labā, ir aizbēgusi, viņš pavēl izlases karaspēkam dzīties tiem pakaļ. Ar 

600 kara ratiem ēģiptieši panāk Israēlu jūras krastā, kur viņiem šķietami vairs nav, kur 

atkāpties. Taču tad Dievs, kā iepriekš pavēstījis, sūta stipru vēju, kas, pūzdams visu nakti, 

aizdzen ūdenī, un Israēls var kājām šķērsot jūru. Kad ēģiptieši to uzzina un dzenas 

Israēlam pakaļ, ūdens strauji atgriežas iepriekšējā līmenī un viss Ēģiptes karaspēka zieds 

iet bojā jūras viļņos. Ēģipte ir izpostīta ekonomiski, tās militārais spēks iedragāts, 

savukārt Israēls ir atbrīvots no sava varenā apspiedēja pat pirkstiņu nepakustinot.  

Šis ir rakstīts, lai dotu mums iespēju palūkoties uz tā laika notikumiem caur to 

daudzo aculiecinieku acīm, kuri to visu pieredzēja, - izmisumā, cerībās, nāves bailēs un 

atvieglojumā. Palūkoties ar to cilvēku acīm, no kuru liecības mēs šos notikumus zinām. 

Viss, ko Dievs Jahve caur Mozu darīja, nenotika kaut kur slepenībā. Visas šīs varenās 

zīmes, kuras Dievs, kā uzticams liecības devējs, iepriekš pavēstīja un pēcāk piepildīja, 

notika divu tautu acu priekšā; ne tikai Ābrahāma pēcnācējiem, bet arī ēģiptiešiem redzot. 

Kā Jahve to bija iepriekš sacījis, visām šīm brīnumainajām zīmēm bija jānotiek, lai Viņa 

vārds iemantotu autoritāti visā zemē. Kā to varam izlasīt Daniela un Nehemijas grāmatās, 

pat pēc tūkstošs gadiem šie varenie notikumi vēl bija dzīvi apkārtējo tautu atmiņā.  

Tie bija notikumi, kuriem par aculieciniekiem bija tūkstoši un tūkstoši. „Tā Israēls 

redzēja lielo spēku, ko Tas Kungs bija parādījis pret ēģiptiešiem, un tauta bijās Tā Kunga 

un ticēja Tam Kungam un Viņa kalpam Mozum.” (2.Moz 14:31) 

 



Sinaja kalna piekājē 

Tādi bija vēsturiskie notikumi, kuri sagatavoja augsni Bībeles tapšanai. Taču tad 

nāca kas tāds, ko pasaule vēl nebija pieredzējusi un nepieredzēs līdz pat laiku beigām. 

Bet nu par visu īsi un pēc kārtas.  

Divus mēnešus pēc iziešanas no Ēģiptes Israēls uzcēla nometni Sinaja kalna piekājē. 

Viņi nebija ceļojuši vieni; gan dienu, gan nakti Dievs redzamā veidā bija viņu pavadonis, 

- dienās mākoņu un naktīs uguns stabā. Varam nojaust, kāda autoritāte pēc visa notikušā 

varēja būt bijusi Mozum Israēla acīs. Viņš bija tas, caur kuru Dievs runāja un darbojās.  

Kad nometne bija uzslieta, Dievs Jahve caur Mozu pavēlēja visai tautai rūpīgi 

sagatavoties derības slēgšanai, un trešajā dienā Dievs pats nāca, lai slēgtu derību ar 

Israēlu. Taču šai Dieva personīgajai klātbūtnei bija vēl kāds mērķis: „Tas Kungs sacīja uz 

Mozu: „Skat, Es pats nāku pie tevis biezā mākoņu stabā, lai tauta dzirdētu, kā Es runāju 

ar tevi, un lai viņi ticētu arī tev mūžīgi.” (2.Moz 19:9) Tātad, lai pēc šī varenā notikuma 

Israēla tauta Mozus sacītajam ticētu mūžīgi! 

Un tad tas notika. Brīnišķīgākais un vienlaikus baisākais, ko grēcīgs cilvēks jebkad 

ir piedzīvojis, - varenā Dieva Radītāja klātbūtne. „Trešajā dienā Tas Kungs nonāca visas 

tautas acu priekšā uz Sinaja kalnu.” (2.Moz 19:11) Mēs nespēsim iztēloties, ko tajā dienā 

pārdzīvoja Ābrahama pēcnācēji. Vārdi ir pārāk vāji, lai to pilnībā attēlotu. „Rītam austot, 

virs kalna bija pērkona dārdi, zibeņi, smagnējs mākonis un neaprakstāmi varena bazūnes 

skaņa, tik stipra, ka visa tauta, kas bija nometnē, drebēja izbailēs. Mozus izveda tautu no 

nometnes, lai tā satiktos ar Dievu, un viņi nostājās kalna pakājē. Viss Sinaja kalns ietinās 

dūmu mutuļos, Viņa priekšā, kurš uz tā nolaidās, proti, Jahve, uguns ietverts. Dūmi kā 

krāsns dūmi mutuļoja augšup, un viss kalns trīcēja un drebēja. Bazūnes skaņa arvien 

pieņēmās spēkā; Mozus runāja, un Dievs viņam atbildēja pērkonā.” (2.Moz 19:16-19) 

Kaut kas tāds netiek piedzīvots ik pārdienas. Precīzāk, nekas tāds nedz pirms, nedz 

pēc tam vairs nav pieredzēts. Droši vien nebūs grūti atsaukt atmiņā atgadījumus mūsu 

dzīvēs, kad esam pārbijušies līdz nāvei. Šāda pieredze saglabājās dzīvā atmiņā līdz pat 



mūža beigām, kur nu vēl, ja to pavēlēts pierakstīt un mācīt nākamajām paaudzēm.
7
  Pat 

pēc pusotra gadu tūkstoša šis notikums bija Israēla tautas atmiņā kā tikko piedzīvots, - 

izbailes Dieva varenās atklāsmes priekšā, kas lika lūgties, lai tikai viss ātrāk beigtos, 

pirms vēl svētā Dieva klātbūtnes pieredze ir nabaga aculieciniekus iedzinusi nāvē.  

„Visa tauta redzēja pērkonu, zibeņus un dzirdēja bazūņu skaņas un redzēja kalnu 

kūpam. Tad tauta, to redzēdama, bēga un nostājās iztālēm. Ļaudis sacīja Mozum: „Runā 

tu uz mums, mēs tev klausīsim, bet lai Dievs nerunā uz mums, citādi mēs mirsim.”” 

(20:18-19) Dieva iecere nodrošināt tautas uzticību un paklausību caur Mozu sacītajam 

bija izdevusies. Tieši Dieva Mozum dotā autoritāte un līdzi nākošā ticība Mozus liecībai 

bija tā, kas ļāva Israēla tautai saglabāt līdz mūsdienām šo notikumu atstāstu.   

Visa Israēla tauta bija pieredzējusi Dieva varenos darbus, zīmes un brīnumus, kas 

izpostīja Ēģiptes zemi un dāvāja viņiem brīvību. Nu viņi bija vērojusī ko vēl daudz 

iespaidīgāku, - paša Dieva Jahves klātbūtni. Dievs runāja ar Mozus un runāja ar Israēlu, 

un visa tauta dzirdēja Dieva balsi. Dievs Jahve stādījās priekšā kā viņu Dievs un deva 

Israēlam bauslību, viņu derības daļu. Jāapzinās, ka tie nebija desmiti, tie nebija simti, tie 

bija tūkstoši, kas dzirdēja, redzēja un nāves izbailēs piedzīvoja šo notikumu.  

Neilgi pēc Sinaja kalna notikuma aizsākās Bībeles pierakstīšana. Šis notikums 

kalpoja par paraugu pēc kura izvērtēt vēlākās Dieva atklāsmēm caur Viņa kalpiem 

praviešiem. Nevis Mozus pieteicās būt par autoritāti un runāt kā Dieva pārstāvis, bet gan 

Dievs pats viņu aicināja un ar varenām zīmēm, brīnumiem un parādībām apstiprināja 

Mozum uzticēto autoritāti. Nevis cilvēki izvēlējas, kam ticēt, kam nē, bet Dievs daudzu 

aculiecinieku klātbūtnē apstiprināja, ka Mozus sniegtās liecības ir patiesas un uzticamas. 

Liecības autoritāte un uzticamība tika dota no augšienes, no Dieva, un vienlaikus tā tika 

piedzīvota arī ticīgo kopībā no apakšas, kad daudzi aculiecinieki apstiprināja, - caur šo 

vīru patiešām runā Dievs. Šis princips, autoritāte no Dieva plus aculiecinieku liecība, ir 
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ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgs runājot par Bībeles tapšanu, tādēļ pie tā nākamajās nodaļās 

atgriezīsies atkal un atkal.  

Ar ticēšanu un klausīšanu gan diez cik labi negāja. Ilgajos ceļojuma gados tuksnesī, 

ne vienu reizi vien kāds no Israēla tautas līderiem iedomājās izaicināt un apstrīdēt Mozus 

autoritāti. Tā tas bija strīdā ar Āronu un Mirjamu, Mozus vecāko brāli un māsu, tā tas bija 

Koraha dumpja laikā, kad vairāk nekā 200 tautas vidū godātu vīru sacēlās pret Mozus 

autoritāti.
8
 Katrā no šiem gadījumiem Dievs ar savu klātbūtni mākoņu stabā atkal un atkal 

atgādināja par Sinaja atklāsmi un ar strīdniekiem ne visai patīkamām, bet nenoliedzami 

efektīvām zīmēm, ierādīja tiem viņu vietu. Bez tam Dievs iedibināja praksi nākt pie 

Mozus tā sauktajā Saiešanas teltī. Kad Mozus iegāja teltī, lai komunicētu ar Dievu, Jahve 

nonāca pār to mākoņu stabā. Ik reizi, kad Mozus devās uz Tikšanās telti, visa nometne 

noraudzījās kā Dievs mākoņu stabā nostājas telts durvīs. 

Vēl četrdesmit gadus vēlāk, kad Mozum atvēlētais laiks tuvojās beigām, viņš 

nemitējās Ābrahāma pēctečiem atgādināt Dieva Jahves stipro roku un zīmes, mudināja 

viņus atcerēties, ko Dievs darījis viņu acu priekšā, ko viņu acis redzējušas, lai šie 

notikumi neizzustu no viņu sirdīm visu viņu mūža dienu garumā, lai tie tiktu darīti zināmi 

bērniem un bērnu bērniem; kā kalns dega ugunīs līdz debesu jumam, kā no debesīm 

Dievs lika dzirdēt Savu balsi, kā virs zemes Viņš rādīja Savu lielo uguni, un kā Viņa 

vārdi bija dzirdami atskanam no uguns, kā pats Dievs vaigu vaigā runāja ar tautu.
9
   

Mēs aplūkojam visas šīs liecības, lai skaidrāk saprastu, kādēļ Israēla tauta uzreiz pēc 

šiem notikumiem ticēja, ka Mozus sarakstītās grāmatas ir paša Dieva dotas un pret tām 

arī atbilstoši izturējās. Nesenie arheoloģijas atradumi ļauj minēt, ja ne gluži secināt, ka, 

iespējams, prakse pulcēties un lasīt Mozus grāmatas kā paša Dieva doto atklāsmi, ir 

aizsākusies jau neilgi pēc ieiešanas apsolītajā zemē.
10

  

 

[Turpinājums sekos...] 
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