
Iedomājieties iespējamos avīžu virsrakstus senatnē: 

Metuzālam un Ādamam bija nopietna saruna... 

Noa nodzīvo ilgāk par mazmazmazdēlu Pelegu ... 

Šems un Ābrahams dodas makšķerēt ... 

Daudziem cilvēkiem ir svešas personas, par kurām lasām vecās derības 

sākuma nodaļās. Dažreiz ir grūti noticēt, ka šie cilvēki nodzīvoja tik garu 

mūžu, lai gan viņi tiešām to izdarīja. Ir ļoti daudz kas, ko mēs varam 

mācieties no šiem sentēviem, bet mēģināsim vienkārši iepazīt kas viņi bija. 

Daudzi cilvēki, kas pieminēti Bībelē nodzīvoja ļoti garu mūžu. Piemēram, 

Metuzāls pieder rekords, kā cilvēkam, kurš nodzīvojis visgarāko mūžu, 969g. 

Tā rakstīts Bībelē. Pēc viņa nāves sākās lielie plūdi.  

Pēc plūdiem, kā mēs varam redzēt, cilvēka mūža garums ievērojami sarūk. 

Piemēram vēl Noa nodzīvoja 950 gadus, Šems – 600, Šelahs – 433 , bet 

Abrahams – 175. 

 Sentēvs Gadi Rakstvieta 

1 Ādams 930 1.Moz.5:5 

2 Sets  912 1.Moz.5:8 

3 Enošs 905 1.Moz.5:11 

4 Kanāans 910 1.Moz.5:14 

5 Mahalalēls 895 1.Moz.5:17 

6 Jareds 962 1.Moz.5:20 

7 Enohs 365 1.Moz.5:23 

8 Metuzāls 969 1.Moz.5:27 

9 Lamehs 777 1.Moz.5:31 

10 Noa 950 1.Moz.9:29 

11 Šems 600 1.Moz.11:10-11 

12 Aprahsads 438 1.Moz.11:12-13 

13 Šelahs 433 1.Moz.11:14-15 

14 Ēbers 464 1.Moz.11:16-17 

15 Pelegs 239 1.Moz.11:18-19 

16 Reus 239 1.Moz.11:20-21 

17 Serugs 230 1.Moz.11:22-23 

18 Nahors 148 1.Moz.11:24-25 

19 Terahs 205 1.Moz.11:32 

20 Ābrams 175 1.Moz.25:7 

21 Īzaks 180 1.Moz.35:28-29 

 

Kā redzējām tabulā, līdz pat plūdiem (Noa dienām) 900 gadu ilgs mūžs bija pilnīgi 

normāla parādība, izņemot Enohu un Lamehu. Enohs tika paņemts debesīs 

nepiedzīvojot nāvi, (1.Moz.5:23; Ēbrej.11:5), bet Lamehs tam laikam neparasti, 

nepiedzīvoja pat 800 gadus. 

Ir grūti pat iztēloties, ka, piemēram, Ābrams varēja netraucēti sarunāties ar Šemu – 

Noasa dēlu, kurš, savukārt, varēja sarunāties ar savu vecvectēvu Metuzālu. Savukārt 



Metuzāls pirms tam varēja runāt pa tiešo ar Ādamu – pirmo cilvēku uz zemes. Lai 

gan Bībelē nav atrodams apstiprinājums, ka šie cilvēki kādreiz ir tikušies, tam tomēr 

bija visi priekšnosacījumi. Tālāk mēs varam redzēt arī citus sentēvus, kuriem bija 

iespēja savstarpēji satikties. 

 

1.Mozus grāmatas ciltsraksti aptver gandrīz trešdaļu no visas pasaules 

vēstures. Diemžēl šodien baznīcās šim faktam nepievērš īpašu uzmanību. 

Iespējams, ja mēs novērtētu šo lielo vēsturisko mantojumu kas mūs saista ar 

šiem slavenajiem sentēviem, mēs vairāk novērtētu, kas mēs esam un kurp 

ejam. 

 

Rom.4:3 - „Jo ko saka raksti? "Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika 

pielīdzināts par taisnību."” 


