
III nodaļa: Vecās Derības izcelsme I [b] 

 

Šajā nodaļā:  

Bībeles aizsākumi - Sinaja kalna piekājē - Mozus grāmata: Mozus dzīves laiks (2. līdz 5. 

grāmatas) - Patriarhu laiks (1.Mozus grāmatas 12. līdz 50. nodaļas) - Pirms-vēsture (1.Mozus 

grāmatas 3. līdz 11. nodaļas) - Radīšana (1.Mozus grāmatas 1. un 2. nodaļas) - Mozus mantojums 

 

[Turpinājums]  

 

Mozus grāmatas 

Bet nu pie pašas Mozus grāmatu sarakstīšanas. Tas nu tā kā būtu skaidrs, ka 

Mozus autoritāte tika Dieva dota un uzturēta tūkstošiem aculiecinieku klātbūtnē, turklāt 

atkārtoti uzturēta, kad nepieciešamība spieda, visā Mozus dzīves laikā. Bet kā gan Mozus 

ieguva visu informāciju, kādu viņš iekļāvis savā vēstījumā? Aplūkosim to sākot ar Mozus 

paša dzīves laiku, tad pamazām virzīsimies laikā arvienu atpakaļ uz patriarhu Ābrahāma, 

Īzaka un Jēkaba dzīves laiku, uz pirms-vēstures periodu un pašas beigās uz pasaules 

Radīšanas aprakstu.  

 

Mozus dzīves laiks (2. līdz 5. Mozus grāmatas)   

Otrā, trešā, ceturtā un piektā Mozus grāmatas apraksta Israēla dzīvi Ēģiptē, Mozus 

paša dzimšanu, Dieva brīnumaino darbu, atbrīvojot Israēlu no Ēģiptes kalpības, Dieva un 

Israēla derības slēgšanu Sinaja kalna piekājē, Israēla ceļojumus, cīņas un nemierus 

tuksnesī, kā arī pirms ieiešanas apsolītajā zemē Mozus dotos likumus, baušļus un 

instrukcijas. Ne viss, kas rakstīts, ir līdzīgi kā baušļi Dieva paša dots, vai tūkstošiem 

liecinieku klātbūtnē noticis. Ir paša Mozus personīgās liecības, iespējams no viņa 

radiniekiem dzirdēti fakti. Dažviet, gan instrukcijas dodot, gan tās pierakstot, Mozus var 

būt izmantojis kā paraugus Ēģiptiešu, Midiāna, vai kādu citu kultūru likumu krājumus. 

Dažviet lasām tādas liecības, kuru zināšanu grūti būtu izskaidrot savādāk, kā vien kā 

Dieva tiešu atklāsmi Mozum; vai nu viņu regulāro tikšanos laikā, vai kādā citā ceļā. Šo 



visu apzinoties un atzīstot, viens ir skaidrs, - Mozus neapkopoja šajās grāmatās atrodamās 

liecības tādēļ, ka „mūza” būtu pamodinājusi viņā rakstnieka aicinājumu. Nē, kā to varam 

lasīt ne vienā vietā vien, Dievs pats mudināja Mozu pierakstīt piedzīvoto, dzirdēto un 

atklāsmē doto, lai tas būtu par liecību nākamajām paaudzēm.
1
   

Vairākās vietās lasām, kā Mozum tiek uzticēts ierakstīt grāmatā dažāda rakstura 

materiālus, - kauju norisi, ar iziešanu no Ēģiptes un ceļojumiem tuksnesī saistītās 

liecības, likumus un instrukcijas, kādas Dievs bija Israēlam devis, utt.
2
 Turklāt, rakstītais 

bija jāsaglabā, lai tas kalpotu ne tikai kā liecība par notikušo, bet arī kā liecība pret 

Israēlu, ja tas novērstos no Jahves, tas ir, - jūs taču paši bijāt klāt, paši piekritāt slēgt 

derību un turēt tās nosacījumus. Ne katram notikuma aprakstam, vai Dieva runas citātam 

seko formula „un tad Dievs lika Mozum to pierakstīt”. Taču, viss, kas rakstīts, ir Mozus 

rakstīts un, kas vēl svarīgāk, Dieva apstiprināts kā uzticams.
3
  

Interesanti pamanīt vēl kādu detaļu, - daudzviet Mozus grāmatās, it kā garām ejot, 

parādās piezīmes, kas liecina, ka rakstīt un lasīt prasme Ābrahāma pēcnācēju vidū nebija 

kaut kas īpašs, drīzāk gan visai pierasta lieta.
4
 Turklāt ne tikai pierakstīšana, bet arī 

svarīgāko rakstisko liecību pavairošana. Bez tam, kā varam spriest no teksta, ne jau šāda 

tāda pavairošana, bet gan rūpīgs un profesionāls darbs priesteru-rakstvežu uzraudzībā.
5
 

Var noprast, ka rakstības kultūras ziņā israēlieši neko daudz neatšķīrās no citām Seno 

Tuvo Austrumu civilizācijām.  

 

Patriarhu laiks (1.Mozus grāmatas 12. līdz 50. nodaļas)  

 Ja par otro līdz piekto grāmatu ir vairāk vai mazāk saprotams, kur Mozus ieguva 

materiālus, lai tos pierakstītu, ar 1.Mozus grāmatu ir nedaudz sarežģītāk. Notikumus 

1.Mozus grāmatā varētu iedalīt trīs grupās. Viss sākas ar Radīšanu, ar 1. un 2. nodaļu. 

Tad seko tā sauktais pirms-vēstures laika posms no Radīšanas līdz Ābrahāma 
                                                           
1
 Citas vietas, kas parāda Mozus autorību: 2.Moz 17:14, 24:4, 34:27, 4.Moz 33:1-2, 5.Moz 31:9 un 19.  

2
 2.Moz 17:14, 4.Moz 33:1-2, 5.Moz 31:24 

3
 Ir dažas vietas Mozus grāmatās, kuras acīmredzami nav Mozus paša rakstītas, piemēram, 5.Mozus grāmatas 

34.nodaļa, 4.Mozus grāmatas 12:3.  
4
 2.Moz 17:14, 39:30 4.Moz 3:1 5:23, 11:26, 33:1-2 5.Moz 6:9, 11:20, 17:18-19, 24:3, 27:3, 8, 31:19, 22, 24. 

5
 5.Moz 17:18-19 Tulkojumā nav redzams, bet sacīts, ka kopijas bija jāizgatavo priesteru uzraudzībā. Senajos 

Tuvajos Austrumos tieši priesteri bija trenēti rakstu lietās.  



izredzēšanai. Visbeidzot, tā dēvētais patriarhu laiks, jeb stāstu cikli par Ābrahāma, Īzāka 

un Jēkaba ģimenēm. Aplūkosim īsi šos periodus hronoloģiski apgrieztā secībā, 

pārdomādami, kā gan Mozus to visu varēja zināt. Vieglākā atbilde būtu sacīt, ka Dievs 

Mozum to visu atklāja. Punkts. Varam pat neturpināt, jo ar to viss ir pateikts. Ļoti 

iespējams, ka tas tā arī bija. Tas pilnīgi noteikti tā bija, ja runājam par daudzām lietām 1. 

Mozus grāmatā. Taču, kā jau aplūkojām iepriekš, Bībele ir arī cilvēku roku darbs un nav 

vajadzība nonicināt tās liecības, kuras varēja būt pārmantotas no iepriekšējām paaudzēm.  

Taču vispirms jāuzdod jautājums, kāpēc vispār Mozum vajadzēja rakstīt šo 

grāmatu? Vai nepietiku, ja Bībele sāktos ar 2. Mozus grāmatu, ar Israēla tautas 

atbrīvošanu un izredzēšanu Dieva misijas veikšanai? Nu, ja Bībele būtu vienas tautas 

vēstures pārskats, tad varbūt ar to arī pietiktu. Taču tas tā nav. Bībele nav tikai Israēla 

vēsture, kā daži nezinādami mēdz apgalvot, Bībele ir Dieva saruna ar visām zemes 

tautām, valodām un ciltīm. Tieši tādēļ bija vajadzīga arī 1. Mozus grāmata.  

 Jau iepriekšējā nodaļā aplūkojām, ko Bībelē nozīmē būt izredzētam; tas ir, būt par 

Dieva instrumentu citu labā. Ābrahāms netika izredzēts sevis dēļ, bet visu zemes ģimeņu 

dēļ. Israēla tautā, Ābrahāma pēcnācējos, turpinās Ābrahāma izredzēšana, bet ne jau viņu 

vien, bet gan visu pasaules tautu dēļ. Kopš grēkā krišanas un Dieva gudrības zaudēšanas 

cilvēku dzīves ritēja un arī šodien rit kā pa celmiem. Israēla izredzēšanas mērķis bija 

parādīt pasaules tautām, kāda var būt dzīve kopā ar Dievu pēc Viņa iedibinātās kārtības, 

kad Dievs pats mājo starp saviem cilvēkiem tos bagātīgi svētīdams. Un tas viss ar mērķi, 

lai citas tautas, Israēla dzīves gudrību redzēdamas, nonāktu pie patiesā Dieva atziņas. 

Derība ar Israēlu nebija dota, lai viņi, pareizi dzīvodami, nopelnītu Dieva žēlastību, bet 

gan lai visa tauta būtu par Dieva Jahves misionāru citām pasaules tautām.
6
  

Ja Dievs mūs apdāvina, viegli krist maldos domājot, ka mēs esam tie īpašie, nevis 

Dieva žēlastība, kas mums dāvāta. Tā arī Israēls viegli varēja iedomāties un arī 

iedomājās, ka viņi ir šajā priviliģētajā stāvoklī sevis, nevis citu dēļ. Lai pašos pamatos 

novērstu šos pārpratumus, lai parādītu kā labā ir notikusi Ābrahāma un viņa pēcnācēju 

                                                           
6
 2.Mozus 19:5 iesākās ar vārdu „ja” („ja jūs uzklausīsit Manu balsi un turēsit Manu derību”) – tādēļ mēdz uzskatīt, 

ka Israēls varētu kļūt par Dieva tautu, JA pildītu uzliktos pienākumus. Šāds uzskats neņem vērā, ka Dievs jau sauc 

Israēlu par savu dēlu, ka Dievs jau uzklausa viņu lūgšanas un atceras derību ar Ābrahāmu.  



izredzēšana, Mozus sagatavo šo vēsturisko ievadu par laika posmu kopš Ābrahāma 

aicināšanas.   

Ne velti 1. Mozus grāmatu dēvē par Vecās Derības „veco derību”. Kā Vecā Derība 

paskaidro Jēzus notikuma jēgu Jaunajā Derībā, tāpat 1. Mozus grāmata paskaidro 

atbrīvošanas no ēģiptiešu jūga nozīmi. Turklāt 1.Mozus grāmata ļauj skaidri saprast, kas 

ir tas Dievs, kurš paveica šos varenos brīnuma darbus. Tas pats, kurš iesākumā radīja 

Visumu no nekā, kurš sakārtoja Zemi un uztur to līdz šai dienai. Kurš ir slēdzis derību ar 

Noasu un visu dzīvo radību, ka Viņš uzturēs arī šo pasauli līdz laika beigām, līdz savai 

otrajai atnākšanai. Viņš ir Dievs Radītājs, Jahve, kuram pieder visa Zeme, un kurš pats 

rūpējās par ikvienu dzīvu būtni.  

  Bet nu par patriarhu laiku. Ja lasām Bībeli uzmanīgi, tas varam izsecināt, ka 

patriarhu laiku un Mozus dzīvi šķir tikai dažas paaudzes, jeb laika izteiksmē divi trīs 

gadsimti. Jēkabs bija pēdējais no patriarhiem, kuram Dievs no jauna apstiprināja 

Ābrahāmam dotos apsolījumus. Kā labi varam iedomāties šādi apsolījumi droši vien tika 

turēti dārgā piemiņā viņa pēcnācēju vidū. Jēkaba dēla Levija mūžs bija 137 gadi, Levija 

dēla Kahata mūžs 133 gadi un Kahata dēla Amrāma mūžs 137 gadi. Te nu mēs esam, - 

Mozus bija Amrāma dēls (2. Mozus 6:16-20). Viņš varēja iegūt liecības par ciltstēvu 

dzīves stāstiem divos veidos, - nodotas no paaudzes paaudzē kā mutvārdu tradīciju, vai 

arī kā rakstisku liecību par šiem dzimtai tik būtiskajiem notikumiem, vai varbūt 

apkopojot abas šīs tradīcijas. 

Ir kāda problēma, ar kuru saskaramies, kad domājam par notikumiem, kuri 

risinājušies pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Mums katram mūsu pasaules uzskatā ir 

atlicināti vairāk vai mazāk noteikti priekšstati par to, kā cilvēki dzīvoja senos laikos. 

Bieži vien mēs iedomājamies, ka tie bija „tumši ļautiņi”, kas neko nesaprata no tās gaišās 

un brīnišķās civilizācijas, kurā mums ir laime dzīvot. Viņi taču lietoja tik primitīvus 

instrumentus, būvēja tik vienkāršas ēkas, utt.  

Tikai mirkli padomāsim, kādus instrumentus mēs lietotu, ka pēkšņi nonāktu un uz 

neapdzīvotas salas. Ko mums dotu fakts, ka mākam lietot datoru, klaiņot pa Internetu, 

aplūkot zemi „GoogleEarth” programmā, braukāt automašīnās, maksāt ar kredītkartēm, 



utt. Ko mēs iespētu atstāti ārpus tās gadu tūkstošu laikā uzkrātās praktiskās gudrības un 

materiālās bāzes, kuras augļus mēs baudām. Cilvēki pirms tūkstošiem gadu bija ļoti 

līdzīgi mums gan domāšanā, gan emocijās, gan attiecībās, gan lietu uztverē; materiālās 

kultūras līmenis nav tas pats, kas personas raksturs, to ir labi paturēt prātā.  

Ceru, ka neliels piemērs palīdzēs mums palūkoties uz Ābrahāma un Mozus laika 

pasauli ar citām acīm. Pagājušā gadsimta 60-os un 70-os gados no tūkstošiem gadu 

aizmirstības tika atrakta Eblas civilizācija (šodien Sīrijas teritorijā). Laimīga gadījuma 

rezultātā arheologu rokās nonāca vairāk nekā 16,000 Eblas karaliskās bibliotēkas 

ierakstu. Pasaule, ko šīs liecības atklāja mūsu acīm, daudzējādā ziņā šķiet kā pasaka. 

Tikai daži fakti ieskatam.  

Eblas politiskā un ekonomiskā uzplaukums laiks bija trešā gadu tūkstoša vidus 

pirms Kristus. Tās pārvaldītajā teritorijā dzīvoja turpat ceturtdaļa miljona iedzīvotāju. 

Plašie tirdzniecības sakari to savienoja ar visām lielākajām Mesopotāmijas pilsētvalstīm. 

Pils bibliotēka saturēja gan ekonomiska, gan juridiska, gan reliģiska, gan literāra, gan 

zinātniska rakstura materiālus.
7
 Starp citiem ekonomiskā rakstura pierakstiem tika atrasti 

tirdzniecības sakaru apraksti ar tādām pilsētām kā Sodomu, Gomoru, Admu, Cebojimu 

un Coāru.
8
 Eblā atrastie likumu krājumi bija vairāk nekā 1000 gadu senāki par Mozus 

pierakstītajiem. Eblas amatnieki bija slaveni gan ar koka, gan metāla, gan dārgakmeņu 

apstrādes augsto kvalitāti.  

Eblas rakstvežu skola uzturēja sakarus ar citām tā laika ievērojamākajām rakstvežu 

skolām Urukā, Nippurā, Abu-Salabikā, Farā, Mari, u.c. Eblas rakstvežu skola apmācīja 

tos gan rakstīšanas, gan kopēšanas metodoloģijā, apmainījās ar citām skolām ar savā 

rīcībā esošajām rakstu liecībām, izgatavoja savas bibliotēkas pērļu kopijas un pasūtīja 

citu bibliotēku ievērojamāko darbu kopijas. Starp citiem dokumentiem tika atrastas arī 

vairākas divvalodu vārdnīcas un enciklopēdijas. Kāda liecība stāstīja par matemātikas 

                                                           
7 Walter C., Jr. Kaiser, Ronald Youngblood, A Tribute to Gleason Archer, Moody Publishers, 1986, 17-34.lpp. 

Plašākai informācijai skatīt Pettinato, Giovanni, The Archives of Ebla: an Empire Iinscribed in Clay, Garden City, 

N.Y., Doubleday, 1981.  
8
 Tieši šādā secībā šis pašas pilsētas ir minētas arī 1.Moz 14:2. Vēl līdz nesenam laikam, izņemot Bībeles liecības, 

nebija nekādu pierādījumu par šo pilsētu eksistenci. 



profesora Išma-Jā no Kīšas lekcijām Eblā, utt. Fakts, ko nekādā ziņā nedrīkst piemirst, - 

Ebla bija tālu izslavēta dēļ gardā alus ar visai pieticīgo nosaukumu „Eblas alus”.
9
  

Starp reliģiskās literatūras darbiem ievērību izpelnās trīs pasaules radīšanas apraksti, 

kuri sākās ar mums labi pazīstamajiem vārdiem „iesākumā Dievs radīja debesis un zemi” 

(1.Moz 1:1), un turpinās paskaidrojot, ka Dievs visu radīja no nekā.
10

 Bez tam tika atrasti 

arī vairāki lielo plūdu apraksti, un tas viss jau tūkstošs gadus pirms Mozus laika un vairāk 

nekā piecus gadu simtus pirms Ābrahāma laika.
11

 

Šie atradumi palīdz mums ieraudzīt Seno Tuvo Austrumu pasauli mazliet savādākā 

gaismā. Kad uzzinām, kā cilvēki dzīvoja Mozus laikā, kā viņi dzīvoja jau tūkstošs gadus 

pirms Mozus, tad jautājums pat to, vai Mozus būtu varējis izmantot iepriekšējo paaudžu 

atstātās rakstiskās liecības, lai sagatavotu 1.Mozus grāmatu, šķiet atbildēts, - protams, 

viņš to būtu varējis.  

 

Pirms-vēsture (1.Mozus grāmatas 3. līdz 11. nodaļas)   

Šāds neliels ieskats Tuvo Austrumu kultūras vēsturē dod zināmu pārliecību, ka arī 

Mozus laikā rakstiskās liecības nebija nekāds retums. Dzīvojot faraona galmā Mozus 

varēja iepazīties ar Ēģiptes bibliotēku saturu, uzturoties sava sievas tēva, midiāniešu 

priestera Jetrus namā, Mozus varētu būt iepazīstināts ar midiāniešu arhīviem. Ļoti 

iespējams, arī Israēls glabāja kādas rakstu liecība par iepriekšējo paaudžu zīmīgajiem 

dzīves notikumiem, galu galā Dieva atklāsme un tik lieli apsolījumi nebija nekāda 

ikdienišķā lieta.  

Kad domājam par 1.Mozus grāmatas nodaļām, kuras apraksta notikumus vēl pirms 

Ābrahāma, rodas jautājums, - cik senas šīs liecības varētu būt bijušas? No Ābrahāma 

laika, protams, ļoti ticams. No Noasa laika? Kas to lai zina! No laika posma pirms 

                                                           
9
 Materiāli no Patrick Lovejoy prezentācijas Konkordijas Seminārā, 2009. gadā. Atsauce un audio ierakstu: 

Freedman, Dr. David Ebla and the Pre-Patriarchal Period Media Services 12/1/2982 
10

 Zināmie Seno Tuvo Austrumu radīšanas stāsti parasti sākās ar cīņas aprakstu dažādu dievību starpā. Šīs cīņas 

rezultātā tad arī tiek izveidota mūsu pasaule.  
11

 Pettinato, Giovanni, The Archives of Ebla: an Empire Iinscribed in Clay, Garden City, N.Y., Doubleday, 1981, 

229-262. lpp.  



lielajiem plūdiem? Nav atbildes. Un galu galā, kurš tad šīs liecības būtu glabājis? Varam 

palūkoties, ko Bībele pati saka.  

Bībele rāda, ka Ābrahams nekādā ziņā nebija ne pirmais, ne vienīgais, kurš pazina 

patieso Dievu. Tādi viņa laikabiedri kā Salemas ķēniņš Melchisedeks, Gerāras ķēniņš 

Abimelehs, Ījabs un viņa draugi, - viņi visi zināja par patiesā Dieva esamību.
12

 Vēl jo 

vairāk, jau vismaz piecsimt gadu pirms Ābrahāma laika, kā varam spriest no Eblas 

liecībām, cilvēki zināja un kopēja stāstu par pasaules radīšanu, saturiski tuvu Bībelē 

atrodamajam Radīšanas stāstam. Šajā situācijā arheoloģija ir noderīga, lai parādītu, ka 

rakstība neaizsākās Eblā, jau ceturtā gadu tūkstoša pirms Kristus beigās liecības par 

rakstību ir atrodamas gan Ēģiptē, gan visā Mezopotāmijas teritorijā. Cik ilgi pirms tām 

pastāvēja svarīgāko liecību rakstiska glabāšana, to diemžēl neviens nevar ar pārliecību 

atbildēt.  

Domājot par cilvēku dzīvi pirms četriem, pieciem vai vēl vairāk gadu tūkstošiem, ir 

labi apzināties, cik maz mēs patiesībā zinām par to, kādas bija šo cilvēku zināšanas un 

prasmes, kam viņi ticēja un kā ritēja viņu ikdiena. Varam jau reizi pa reizei piesaukt 

palīgā zinātni arheoloģiju un norādīt, ka tā atklājusi šo un atklājusi to. Bet cik tad daudz 

tā īsti ir atklājusi?  

Realitāte ir tāda, ka no visa, ko cilvēki jebkad ir radījuši, labākajā gadījumā 

saglabājas tikai apmēram desmit procentu. Tikai daļa no kādreizējiem civilizācijas 

centriem, kuros pagātnes liecības varētu tikt atrastas, ir atzīmēti kartēs kā vietas, kurās 

varētu veikt tālāku izpēti. Tikai neliela daļa no atzīmētajiem, apmēram 2% [!] ir 

identificēti un tajos veikti kaut nelieli arheoloģiskie izrakumi. Izrakumu apjoms vienā 

vietā parasti nepārsniedz 5% [!] no pētāmā materiāla. Tikai neliela daļa no atrastajām 

liecībām jebkad tiek apstrādāta, izpētīta un publicēta. Turklāt dažkārt paiet pat četrdesmit 
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 Ījaba grāmata tiek uzskatīta par vienu no vecākajām Vecās Derības grāmatām, katrā ziņā tajā aprakstītie notikumi 

varētu būt risinājušies Ābrahāma dzīves laikā, vai pat pirms tā. Par to liecina vairākas tam periodam raksturīgas 
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pārbaudījumiem (Īj 42:16). Bez tam arī vēlākā laikā posmā arī ārpus Israēla cilvēki pazina patieso Dievu, - jau 

minētais Mozus sievastēvs midiānietis Jetrus (midiānieši bija Ābrahāma sievas Ketūras (1.Moz 25:2) pēcnācēji), 

pravietis Bileāms, Jērikas netikle Rahaba, u.c.2.Mozus 18., 4.Mozus 22.-24., Jozuas 2:11-14 



līdz piecdesmit gadu pirms izpētes rezultāti tiek publicēti.
13

 Rezumējot, tas, ko esam 

uzzinājuši par mūsu pagātni ir izsakāms procenta tūkstošdaļās. 

Tātad, vai cilvēki varēja būt saglabājuši rakstiskas liecības no pirms-plūdu laika? 

Bībelē ietvertā informācija par tā laika notikumiem ir visai skopa, taču tas ko tā atklāj ir 

ievērības cienīgs, - pirms-plūdu cilvēki cēla pilsētas, izgatavoja mūzikas instrumentus, 

apstrādāja varu, bronzu un dzelzi, izgatavoja no tiem darbarīkus, utt. Galu galā, arī Noasa 

šķirsts, kas spēja izturēt tik spēcīgu dabas stihiju, kas iznīcināja visu dzīvo, arī tika 

uzbūvēts pirms-plūdu laikā. Vai paralēli šādām prasmēm varēja pastāvēt rakstība? 

Vismaz pēc-plūdu laikā, liecības par rakstītprasmi parādās vienlaikus ar bronzas 

darbarīku izgatavošanu, turklāt, kad izplatījās dzelzs darbarīku lietošana, rakstība jau bija 

pastāvējusi ilgāku laika posmu.
14

 Turklāt aprakstot Ādama ciltsrakstus Bībele saka šādus 

vārdus: „Šī ir Ādama ciltsrakstu grāmata.” (1.Mozus 5:1) Grāmata! Varbūt tas norāda uz 

rakstības eksistenci, varbūt pat uz to, ka jau kopš paša iesākuma cilvēki ir pierakstījuši 

svarīgākās lietas.
15

 Ja tas tā tiešām bija, tad Noass droši vien būtu centies svarīgākās 

liecības paņemt līdzi šķirstā.  

Lai mēs zinātu, ka Bībeles liecība ir uzticama, nav par visām varītēm jāpierāda, ka 

jau Ādams iesāka ciltsrakstu pierakstus, un ka caur Noasu un viņa pēctečiem tie tālāk tika 

saglabāti līdz pat Mozus laikam. Ja Dievs var atklāt, ko gatavojās darīt nākotnē, tad 

Viņam nav nekādu grūtību darīt zināmu arī to, kas noticis pagātnē. Lai arī tas ir 

iespējams, ka jau no Ādama laika rakstu liecības ir nodotas no paaudzes paaudzē, tikpat 

labi pirms-vēstures laika notikumus Dievs varēja atklāt Mozus tieši kādā no viņu 

daudzajām sarunām.  

 

 

[Turpinājums sekos…] 
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