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Kas ir Mozus modelis - Mozus grāmatu mantojums - Grāmatu glabāšana - Kā tapa praviešu 

grāmatas – Pierakstīšana - Glabāšana  

  

Kas ir Mozus modelis  

Kad pieredz tādu Dieva varenības demonstrāciju, kādu izbaudīja Israēla tauta, - 

Jahves triumfu par faraonu, Ēģiptes ekonomisko un militāro sagrāvi, visbeidzot, Dieva 

godības brīnišķo un biedējošo parādīšanos uz Sinaja kalna, kad visa tauta dzirdēja Dievu 

balsī runājam uz viņiem, tad jautājums par Dieva runasvīra Mozus autoritāti ir atrisināts. 

Pateicoties šiem notikumiem, Mozus sacītais un rakstītais tika uzņemts pilnīgā uzticībā, 

apzinoties, ka Mozus nerunāja no sevis, bet gan kā Visuvarenā sūtnis, kurš darīja 

Israēlam zināmu Dieva Radītāja vēstījumu.  

Israēla izvešana no Ēģiptes Mozus vadībā un Dieva pašatklāsme pie Sinaja kalna 

visas tautas acu priekšā noteica vadlīnijas vēlāko laiku praviešu liecību izvērtējumam. 

Aplūkosim tās pēc kārtas. No vienas puses pilnīgi skaidrs, ka Mozus bija tāds pats cilvēks 

kā mēs. Viņā nebija nekā pārdabiska. Israēliešu ģimenē dzimis, ēģiptiešu galmā 

uzaudzināts, sastrādājis lietas, kuru dēļ nācās bēgt uz citu zemi, ģimenes galva, divu 

bērnu tēvs, ne visai veikls runas vīrs, utt. Tieši tādēļ Mozus tik ļoti pretojās Dieva 

aicinājumam doties uz Ēģipti, saprazdams, ka viņam nepiemīt nekā tāda, kas liktu 

faraonam, vai pat viņa paša tautiešiem viņam paklausīt.  

Lai atvieglotu Mozus uzdevumu, kā palīgs viņam tika dots vecākais brālis Ārons, 

vēlāk sievastēvs Jetrus konsultē Mozu Israēla pārvaldes jautājumos. Ik pa brīdim tiek 

parādīts, ka neskatoties uz viņam uzticētajiem pienākumiem, Mozus nebija nekāds super-

varonis! Arī paklausījis Dieva aicinājumam, Mozus turpināja šaubīties ik reizi, kad kaut 

kas nenotika kā viņš to bija iedomājies. Par Mozu tiek rakstīts, ka viņš bija pats 

lēnprātīgākais no visiem cilvēkiem (4.Moz 12:3). Droši vien tieši tādēļ tie, kuri bija 

izteikti līderi tautas vidū, ik pa brīdim mēģināja nostāties pret Mozu. Šādi, neko 



neizskaistinot un necenšoties Mozu iztēlot kā vienu no dižajiem vēstures līderiem, Mozus 

grāmatas apspoguļo pašu to autoru.  

Tomēr neskatoties uz Mozus rakstura īpašībām, viņa grāmata baudīja vislielāko 

autoritāti un kļuva par Israēla ticības un dzīves pamatu uzreiz pēc Mozus nāves (Joz 1:7-

8). Kā gan tas iespējams? Tādēļ, ka Dievs pats apliecināja, ka Viņš, Jahve, runā un 

darbojās caur Mozu. Vai kāds cilvēks varētu paveikt to, ko Mozus izdarīja Ēģiptē? Vai 

kādam cilvēkam ir vara pār dzīvo dabu un dabas parādībām, pār debesu ķermeņiem, un 

pēc visa tā arī par dzīvību un nāvi? Protams, nē! Uzlūkojot Mozu neviens nevarēja redzēt 

ko citu kā vien cilvēku, vienu no mums. Tajā pašā laikā, darbi, kurus viņš paveica, bija 

visuvarenā Radītāja, nevis cilvēka darbi. Tādējādi ar brīnumainām zīmēm un parādībām 

Dievs Jahve pats apstiprināja cilvēka Mozus autoritāti.  

Lai ko Mozus būtu runājis, lai ko viņš būtu rakstījis, ja Dievs neapstiprinātu viņa 

liecības uzticamību un autoritāti, grūti iedomāties, kādēļ gan veselai tautai būtu jāpieņem 

Mozus grāmatas kā Dieva Jahves paša vārdi, kuri kopš tā laika noteica šīs tautas ticību un 

dzīvi. Dievs neapstiprināja Mozus autoritāti kaut kur slepenībā. Tieši pretēji, tas tika 

darīts visu acu priekšā. Divas tautas, Israēls un ēģiptieši, bija liecinieces notikumiem 

Ēģiptē, turklāt ziņas par Dieva darbiem ātri izplatījās arī apkārtējās tautās. Vēlāk, kad 

Dievs slēdza ar Israēlu derību, visa tauta bija sapulcināta Sinaja pakājē. Viss, ko Mozus 

darīja Dieva vārdā, tika darīts tik publiski, cik vien iespējams, lai pēc iespējas vairāk 

aculiecinieku gan piedzīvotu, gan spētu apliecināt Dieva varenā spēka izpausmes.  

Visi šie komponenti, Dieva aicinājums, Dieva apstiprinātā autoritāte, un Dieva paša 

dotais vēstījums no vienas puses, un aculiecinieki, kuri varēja apliecināt, ka Mozus 

patiesi darbojies kā Dieva sūtnis, no otras puses, visi kopā veidoja modeli, pēc kura arī 

vēlāk tika izvērtēta citu praviešu liecību uzticamība.  

 

Mozus grāmatu mantojums   

Tā kā Mozus grāmatas apraksta svarīgākos notikumus no Radīšanas līdz pat Israēla 

ieiešanai apsolītajā zemā, tajās labi varam ieraudzīt kā Dievs darbojās pasaules vēsturē. 

Jau uzreiz pēc grēkā krišanas Dievs pasludina labo vēsti par gaidāmo Glābēju (1.Moz 



3:15). Lasot Mozus grāmatas varam izsekot kā soli pa solim Dievs piepildīja, ko iecerējis. 

Viņš brīdināja cilvēkus par plūdiem, tie pienāca. Viņš aicināja Ābrahāmu un apsolīja, ka 

no viņa celsies liela tauta, tas notika. Šai tautai Dievs apsolīja dot zemi četrus gadu 

simtus vēlāk, un Viņš ieveda Israēlu apsolītajā zemē tieši noteiktajā laikā. Mozum Dievs 

sacīja, ka viņš izvedīs Israēlu no Ēģiptes un tie Viņu pielūgs pie Sinaja kalna, tas notika. 

Viss notika tieši tā kā Dievs Jahve to iepriekš pasludināja.  

Attēlojot šo apsolījumu un piepildījuma ritmu, Mozus grāmatas un arī lielākā daļa 

no pārējām Bībeles grāmatām kalpo, lai demonstrētu, cik droši varam paļauties uz Dieva 

sniegto liecību. Dievs nedarbojās slepenībā, katra lieta, kuru mums nepieciešams uzzināt, 

jau laicīgi tika atklāta caur Dieva kalpiem praviešiem, „jo Dievs Tas Kungs neko nedara, 

neatklājis Savu noslēpumu Saviem kalpiem praviešiem.” (Am 3:7) Taču ne visi Mozus 

grāmatās izteiktie pravietojumi attiecās uz Mozus dzīves laiku. Vairākkārt Dievs runāja 

par lietām, kurām vēl tikai bija jānotiek tālākā nākotnē.
1
  

Pirms ievest Israēlu apsolītajā zemē, Dievs vēlreiz atjaunoja Savu derību: „Es 

šodien piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus pret jums, ka lieku jūsu priekšā dzīvību 

un nāvi, svētību un lāstu; tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji.” 

(5.Moz 30:19) Israēls bija izredzēts būt par Dieva misionāru pie pasaules tautām, taču 

Dievs jau iepriekš zināja, cik (ne)veiksmīgs Israēls būs savu apsolījumu pildīšanā. Un arī 

to Jahve darīja zināmu jau iepriekš. (5.Moz 31:14-21)  

Bībeles turpinājums līdz pat Ezras un Nehemijas grāmatām parāda, kā soli pa solim 

arī šie pravietojumi piepildās. Dievs ir uzticams, Viņš ieved Israēlu apsolītajā zemē, 

turpretī Israēls nicina caur Mozu dotās instrukcijas un nebūt nav ilgi jāgaida, kad visa 

tauta dedzīgi nododas elku kalpošanai. Kad kā jau Dievs viņus brīdināja, Israēlu piemeklē 

viena nelaime pēc otras, viņi atceras savu uzticamo Dievu un sauc pēc Jahves palīdzības. 

Dievs, protams, piemin savu derību un palīdz savam izredzētajam Israēlam.  

Taču tiklīdz problēmas novērstas, un nekas neapdraud Israēla mierīgo ikdienu, viņi 

vairs nespēj pretoties kārdinājums sekot citiem dieviem. Tā tas notiek atkal un atkal, un 

atkal. Īpaši Soģu grāmatās lasām par visas tautas pakāpenisku degradāciju. Ar katru 
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nodaļu varam izsekot kā Israēls grimst arvien dziļākā un dziļākā bezdievībā. Tā dēvēties 

Israēla glābēji, jeb soģi, kļūst par spilgtiem piemēriem, ko grēks izdara ar cilvēkiem; Jefta 

aiz „pateicības” par uzvaru kaujā upurēja savu meitu, Simsons iemantoja slavu dēļ sava 

neparastā spēka, atņemdams dzīvību desmitiem un simtiem, utt.  

Pienāca brīdis, kuru Dievs caur Mozu bija paredzējis, un Israēls pieprasīja sev 

ķēniņu. Nost ar Jahvi, gribam būt kā citas tautas! Arī šī Israēla vēlme tika uzklausīta. 

Taču tauta nemitējās skriet pakaļ citiem dieviem, un kā jau Dievs to bija atklājis, pat 

pārmācības nelika Israēlam atcerēties savus solījumus. Notika tas, par ko Mozus bija 

brīdinājis gandrīz tūkstoš gadu iepriekš. Izredzētās tautas drāma kulminēja Jeruzalemes 

pilsētas un Dieva tempļa pilnīgā izpostīšanā un pašas Israēla tautas izsūtīšanā Babilonijas 

trimdā.  

Kad viens no trimdiniekiem, pravietis Daniels, atskatījās uz savas tautas skumjo, 

pašu izraisīto ciešanu pilno vēsturi, viņš varēja vien bēdādamies atzīt, ka „visa Israēla 

tauta ir pārkāpusi Tavus likumus, bijusi Tev nepaklausīga un nav sekojusi Taviem 

norādījumiem, tādēļ ir nākušas pār mums lāsta un zvēresta sekas, par ko rakstīts Dieva 

kalpa Mozus bauslībā, tāpēc, ka mēs esam grēkojuši pret Dievu” (Dan 9:4-16).  

Ikvienā Bībeles grāmatā pasaules vēstures patiesais Režisors mums atklāj, ka Viņš 

tiešam zina, kas notiks tālākajās sērijās. Visa Bībele kalpo par pierādījumu, ka Dieva 

liecībai varam uzticēties. Pravieša Bileāma vārdiem sakot: „Dievs nav cilvēks, kas 

melotu, nedz cilvēka bērns, ka Viņam kaut kas būtu jānožēlo. Vai Viņš ko teiktu un 

nedarītu, vai Viņš ko sacītu un tas nekļūtu īstenība!” (4.Moz 23:19) Kad attiecībā uz 

Israēlu dotie pravietojumi tuvojās piepildījumam, Dievs kā parasts caur pravieti Jesaju 

jau iepriekš atklāja, kas notiks tālāk. Lai arī Jesaja rakstīja 8.gs. pirms Kristus, daļu no 

savas vēsts viņš adresēja Israēla tautai izsūtījumā, kur tā nonāca tikai pusotru gadsimtu 

vēlāk. Tik droši un pārliecināti skanēja Jesajas paustais Dieva vārds: „Redzi, agrākie 

pavēstījumi ir piepildīti, Es jums dodu jaunus, un, pirms tie piepildās, Es jums tos 

pasludinu.” (Jes 42:9) Vai nav iespaidīgi! Nav šaubu, Dievs ir vēstures Kungs, Viņš zina, 

ko dara!  



Pēc pirmo cilvēku grēkā krišanas Dievs deva apsolījumu, ka atkal atjaunos kritušo 

radību. Šo apsolījumu varam salīdzināt ar sveci piekrastes bākā. Kā neliela svece, 

atspīdot simtiem bākas spogulīšos spēj mest jūrā desmitiem kilometru tālu gaismas kūli, 

tā arī šis pirmais apsolījumus caur praviešu vārdiem gadu simtu laikā arvien pieņēmās 

spēkā, arvien skaidrāk norādīdams uz pašu lielāko notikumu pasaules vēsturē, Dieva 

Radītāja klātbūtni mūsu vidū.  

 

Grāmatu glabāšana   

Taču kāda gan būtu šo pravietojumu nozīme, ja tie nebūt zināmi nākamajām 

paaudzēm! Tieši tādēļ Mozus izdarīja visu iespējamo, lai nākamās paaudzes saņemtu 

liecību par Dieva Jahves varenajiem darbiem. Tā kā mūsu rīcībā esošā Bībele satur 

Mozus grāmatas, acīmredzot Mozus savu uzdevumu bija veicis godam. Kas gan bija tās 

lietas, kas palīdzēja Mozus liecībai nonākt līdz pat mūsdienām?  

Pirmā lieta, kuru Mozus piekodināja, bija rūpīgi glabāt Dieva un Mozus paša 

pierakstītos vārdus. Kad Dievs Jahve bija devis Mozum baušļus (kas sen-ebreju valodā tā 

arī tiek dēvēti, - liecība), Viņš pavēlēja tos noglabāt Derības šķirstā. Derības šķirsts 

atradās vissvētākajā vietā, sākumā Saiešanas teltī, vēlāk templī. (2.Moz 34:27 un 1.Ķēn 

8:6-7) Tāpat, kad Mozus bija pabeidzis savu rakstāmo, arī to viņš pavēlēja priesteriem 

noglabāt derības šķirstā. (5.Moz 31:24 -26.) Kā to lasām arī vēlāk 1.Samuēla grāmatas 8. 

nodaļā, un kā tas zināms arī no citiem avotiem ārpus Bībeles, senatnē bieži vien 

svarīgākie reliģiska rakstura dokumenti tika glabāti templī, tas ir svētajā vietā Dieva paša 

tuvumā.
2
 Bet glabāšana bija tikai viens no trijiem soļiem, kādus Mozus spēra, lai 

nodrošinātu savu grāmatu liecības saglabāšanu.  

 Mozus nenodeva savu rakstīto, lai tas tik vien kā tiktu glabāts drošībā nevienam 

nepieejamā vietā, baidoties, ka tikai kaut kas nenotiek. Tas tiesa Mozus grāmatu oriģināls 

tika glabāts drošībā un ar lielu rūpību, bet tā nebija vienīgā Mozus grāmatu kopija. Kad 

Mozus bija pabeidzis rakstīšanu, viņš to darīja pieejamu ne tikai priesteriem, bet arī 
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tautas vecajiem. (5.Moz 31:9) Vai tas nozīmētu, ka Mozus uzreiz būtu izgatavojis 

vairākas kopijas? Varbūt, zinot, kāda bija tā laika prakse citās rakstu glabātavās, tas ir 

pilnīgi iespējams.  

Taču noteikti zināms, ka Mozus pavēlēja izgatavot savu grāmatu kopijas. Piektajā 

Mozus grāmatā lasām, kā viņš uzliek Israēla valdniekiem tās kopēt, lai lasītu un no tām 

mācītos ik dienas. Turklāt instrukcijas tiek dotas precīzas, bija jāizgatavo nevis kaut 

kādas kopijas, bet gan kopijas priesteru uzraudzībā. Senajā pasaulē tieši priesteri, vai 

atsevišķa priesteru grupa bieži vien bija speciāli apmācīti dažādās rakstu vešanas 

gudrībās. Arī Israēlā varēja būt kādi priesteru, vai vecāko starpā, kuri būtu šī amata 

meistari, un kuru uzdevums būtu izgatavot Mozus grāmatu, un vēlāk arī citu Dieva doto 

rakstu kopijas.
3
 

Trešā lieta, kādu Mozus uzticēja gan Israēlam kopumā, gan jo īpaši vecajiem un 

priesteriem, bija šo notikumu stāstīšana un mācīšana nākamajām paaudzēm. „Un lai šie 

vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un atgādini tos saviem 

bērniem un runā tos sēžot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties. Un sien tos kā 

zīmi uz savas rokas un liec par zīmi starp acīm uz pieres. Un raksti tos un liec pie sava 

nama durvju stabiem un pie saviem vārtiem.”
4
 Vecāku pienākums bija nododot no 

paaudzes paaudzē liecību par Dieva Jahves varenajiem darbiem, savukārt priesteriem tika 

uzdots regulāri lasīt Mozus rakstīto visas Israēla tautas priekšā, kad tie pulcētos uz 

kārtējiem svētkiem.
5
 Visām šīm aktivitātēm, rūpīgai liecības glabāšanai, kopiju 

izgatavošanai un šo notikumu mācīšanai un atgādināšanai, gan pieaugušajiem, gan 

bērniem, tam visam bija jākalpo kā garantam, ka Israēls spēs saglabāt un nodot tālāk 

liecību par Dieva Jahves darbiem mūsu vēsturē.   

 

[Turpinājums sekos...] 
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