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Mozus 

408. 

Mozus bija patiesi liels Vadonis, un Jūs pareizi atzīmējat, ka Viņš bija Izraēla tautas 

radītājs, bet nevis viendievības idejas radītājs, kas eksistēja jau no vissenākajiem 

laikiem. Mozus, būdams ēģiptiešu priesteru māceklis, bija iesvaidīts viņu slepenajās 

zināšanās: Kosma Vienībā, daudzveidības vienībā. Un šo vienības ideju viņš 

apstiprināja kā Viensākotni, un tieši masās nostiprināja Jehovas kā vienīgās Dievības 

aspekta pielūgšanu. Bez tam, bija arī citi iemesli, kādēļ tieši kā vadošā Sākotne vai 

Dievība tika izvēlēts Jehovas tēls ebreju tautai. Atcerēsimies, kādos augstumos radās 

debesu spīdekļu zinātne senajā Ēģiptē. Jehova bija saistīts ar Saturnu un izraēļa tauta 

kā atsevišķa nācija iedzima zem šī spīdekļa. 

Un kaut arī Viendievības ideja uzsvērta eksotēriskā ebreju reliģijā, bet viņu svētais 

Panteons ir tik pat daudzskaitlisks, kā citu tautu Panteoni, ieskaitot arī kristiešu: 

Spēku Hierarhija, Jēkaba Kāpnes un tāpat visi Planetārie Gari, mums godina katoļu 

baznīca. 

Mozus bija ebrejs. Un visi izdomājumi par viņa ēģiptisko izcelšanos ir vislielākā 

maldīšanās. Pat no tīri psiholoģiskā redzes viedokļa tāds izdomājums neiztur nekādu 

kritiku. Visa gaita, visa Mozus epopejas attīstība noteikti runā pretī šim 

izdomājumam. 

Mozus pilnā vārda nozīmē bija vadonis un likumdevējs, un uz viņu gūlās smagais 

uzdevums radīt no klejojošas cilts – tautu, un šajā ciltī, kas atradās ilgā verdzībā un 

kas tādēļ bija piesavinājusies daudz negatīvu īpašību – ielikt celtniecības un valstiskas 

kārtības pamatus. Visi norādījumi uz viņa noteikto likumu cietsirdīgumu un 

atriebīgumu ir nepamatoti. Jo, apskatot tos bez aizspriedumiem, jābrīnās par viņu 

gudrību un žēlsirdību. Daudzejādā ziņā tie ir taisnīgāki un žēlsirdīgāki par šodien 

pastāvošiem likumiem. Un ne mums, mūsu šausmu, cietsirdības, visdrausmīgāko 

noziegumu un izvirtības gadsimtā runāt par Mozus likumu cietsirdību. 

Bez tam, vai jūs nosauksit plēsīgo zvēru iznīcināšanu, kas draud aprīt visus mājas 

dzīvniekus, par cietsirdību, atriebību, neiecietību utt.? Un starp šiem, no Ēģiptes 

izvestajiem izraēļu tautas pārstāvjiem pēc pašas Bībeles liecības bija ne mazums tieši 

šādu nevaldāmu zvēriem līdzīgo, un Vadonim bija jāglābj no viņiem labākais 

elements, kas varēja kļūt par nākošās izraēļa tautas kodolu. No šejienes arī izriet 

bargums, taisnības un žēlsirdības dēļ. Bargums un žēlsirdība savā pamatā – viens 

jēdziens. 

Tāpat attiecībā uz izdaudzināto izteicienu – “Aci pret aci un zobu pret zobu”, kas 

vienmēr tiek minēts kā atriebības piemērs, - vai jums nešķiet, ka tas attiecas tieši uz 

nepārkāpjamo karmas likumu? Un ja mēs izplatīsim sekojošos Kristus vārdus (Mateus 

5.-21.) “Jūs dzirdējāt, ko teikuši senie: “Nenokauj, jo kas nokaus, tiks nodots tiesai.” 

Bet es jums saku, ka katrs, kas veltīgi dusmojas uz savu brāli, ir nododams tiesai, bet 

kas savam brālim teiks “raka” ir nododams sinedrionam, bet kas teiks ”neprātis”, 
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nododams ugunīgai ellei”, tad šis, ar Kristus muti izteiktais likums būs vēl bargāks 

par Mozus likumu, ja viņu nepieņem tai pašā nepārkāpjamā karmas likuma nozīmē. 

Tādēļ būsim taisnīgi. 

Tāpat arī Kristus saka: “Nedomājiet, ka es esmu atnācis pārkāpt jūsu likumus vai 

noliegt jūsu praviešus, - ne pārkāpt esmu nācis, bet gan izpildīt. Ja patiesi Saku jums: 

kamēr pastāvēs debess un zeme, neviens punkts, ne svītra netiks atņemta likumam, 

kamēr viss nebūs izpildīts. Un ebreji, kā mēs zinām, dzīvoja pēc Mozus likumiem. Ir 

kāda šķietama nekonsekvence tālākajam apgalvojumam tajā pašā nodaļā. “Jūs 

dzirdējāt, ka ir teikts: “Aci pret aci un zobu pret zobu”, bet Es jums Saku – nepretojies 

likumam, bet kas iesit tev pa labo vaigu, pagriez tam arī otru…”. To var pieņemt kā 

zināmu nepilnību domas izklāstā, jo šis apgalvojums, bez šaubām, arī attiecas uz 

karmas likumu. 

Tagad iedomājieties stāvokli, kādā atrastos Mozus, ja viņš nepretotos ļaunumam un 

atļautu sliktajam un rupjākajam elementam samaitāt un iznīcināt visus labākos, kas 

būtu spējīgi pieņemt tikumības un kārtības pamatus. Un kas tad notiktu ar viņa 

uzdevumu? Viņa vadoņi un Zemes likumu devēju pienākumos atradās viņam 

uzticējušās tautas aizsargāšana un radušās kārtības nostiprināšana un tādēļ pretošanos 

ļaunumam vajadzēja likt celtniecības pamatā. Visās senajās mācībās mēs redzam 

aktīvu pretošanos ļaunumam. Tāpat arī pazīstamais Ķīnas gudrais likumdevējs 

Konfūcijs teica: “Labu par labu, bet par ļauno pēc taisnības. 

Kosmosā pastāv mūžsenā cīņa izpaustajam ar neizpausto haosu. Gaismas Spēku cīņa 

ar Tumsas spēkiem. Arī Pats Kristus aktīvi sacēlās pret ļauno, ja ticam Evanģēlijam. 

Atcerēsimies tirgoņu izdzīšanu no Tempļa un visas Viņa bargās farizeju un bībelnieku 

atmaskošanas. Vai tad mēs Viņam pārmetīsim pretrunas Pašam ar Sevi? Ja izlasīsim 

tāpat bez aizspriedumiem vārdus, kas tiek piedēvēti Kristum, tad mēs ieraudzīsim 

savā žēlsirdībā bargu Mācību. Tādēļ vārdus – “nepretojies ļaunumam, bet kas iesit tev 

pa labo vaigu, pagriez tam arī otru…” es uzskatu no karmas likuma viedokļa. 

Bet mums ļaunumam jāpretojas, ja negribam, lai ļaunuma vilnis mūs noslīcina. Ir 

daudz līdzekļu pretestībai pret ļaunumu un vispirms ar gara spēkiem, protams, 

ienaidniekam dotais atsitiens bez ļaunuma sirdī ir okulti simtkārt spēcīgāks. Visi šie 

Kristus apstiprinājumi liecina, ka Viņš ir bijis Svaidītais un zinājis atgriezeniskā 

sitiena spēku. Tādā pašā nozīmē mums jāsaprot arī izteiciens otrajā likumgrāmatā 

(Mozus grāmata) – “Man pieder atriebšana un atmaksa.” Tieši Apustulis Pāvils min 

šo izteicienu savā Vēstījumā Romiešiem. Un atkal mēs redzam, ka Kristus nav nācis 

likumus graut, bet tos izpildīt. 

Bez visa tā mēs precīzi un pilnībā nepazīstam Mozus likumus, jo visa Bībele ir 

pārveidota, nemaz jau nerunājot par visām neprecizitātēm un izlaidumiem 

tulkojumos. Tad ko gan teikt par Veco Derību, paskatieties kamēr uz to, kā savā 

starpā atšķiras Jaunās Derības angļu un krievu versijas. 


