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Ievads. 
Esmu lasījis vairāku autoru darbus par šo tematu, bet nevienā no tiem neesmu atradis 

“pēdējo dienu” notikumus tik skaidri apgaismotus, kā to šeit darījis mācītājs K. Kaups. Šis 

lielais darbs ir prasījis no viņa daudz pūļu un enerģijas, par ko pats mācītājs K. Kaups, 

igauņu valodas izdevuma ievadā saka:  

“Apbruņojies ar Dieva palīdzību un nākdams pretim vispārējām vajadzībām, esmu ķēries 

pie uzdevuma, pētīt šo plašo, grūto un godības pilno Kristus atnākšanas jautājumu. 

Piecpadsmit gadus regulāri esmu nodarbojies ar šo jautājumu; to ievērodams, rūpīgi lasījis 

Bībeli un izrakstījis visas Rakstu vietas, kurām kaut kāds sakars ar tā Kunga atnākšanu. 

Nebija viegli šo plašo materiālu apstrādāt, salīdzināt un, galvenais, pareizi sakārtot.  

Pilnīgi apzinos savu grūto uzdevumu, un lasītājs šai darbā atradīs trūkumus, jo Dieva Vārds 

par tā Kunga atnākšanu runā daudz, bet atsevišķās ainās, kas kā ziedi izkaisīti Dieva rožu 

dārzā, tādēļ viņu savākšana un sakārtošana ir saistīta ar lielām pūlēm. Bez tam, jāievēro 

arī, ka sakarā ar šo lietu, ir vēl daudz jautājumu, kuri mums nav atklāti, bet kurus tas Tēvs 

ir atstājis savā ziņā.  

Lai uz patiesības rēķina nedotu vaļu cilvēcīgai fantazijai, tad aprakstot notikumus, esmu 

centies turēties pie Bībeles tekstiem un lietot Bībeles vārdus un teikumus. Tikai dažās 

vietās, kur Raksti nesniedz paskaidrojumus, esmu atļāvies dažus personīgus 

paskaidrojumus.  

Par tā Kunga dienas notikumu kārtību, par zvēru, pirmo augšāmcelšanos un miera valsts 

atrašanās vietu Bībeles dati ir skaidri. Šajos galvenajos jautājumos novirzīšanās no 

patiesības nevar būt.”  

Tagad šī grāmata ar lielu svētību tiek izplatīta un lasīta igauņu un portugāļu valodās un ar 

dziļi izjustu pateicību Dievam, priecājos, ka viņa pieejama arī latvju tautai. Ir ļoti no svara 

šajos nopietnos un dažkārt grūtu pārdzīvojumu laikos saskatīt pie nākotnes apvāršņa 

cerības starus, kas izmisušo un līdz nāvei nomocīto cilvēci iedrošina steigties pie lielā 

Glābēja un pasaules Pestītāja Jēzus Kristus, un lai arī tos, kas To par Glābēju un Kungu ir 

pieņēmuši, uzturētu kārdināšanas stundā nešaubīgus līdz mūsu Kunga atspīdēšanas dienai.  

 

Mana sirsnīgākā vēlēšanās ir, lai šī grāmata būtu kā priecīgas vēsts nesēja katrā latvju sētā 

un būdiņā, un lai Dieva bagātās svētības mantotu ikviens tās lasītājs.  

Arī es līdz ar māc. K. Kaupu varu teikt: “Lūdzu un ticu, ka šis darbs tā Kunga draudzei dos 

zināmu skaidrību par pēdējiem laikiem un to pasargās no varbūtējām kļūdām un 

pamudinās gaidīt to Kungu un sagatavoties Viņa atnākšanai.” 

“Pats miera Dievs lai jūs svētī caur caurim un viss jūsu gars, un dvēsele un miesa, lai 

bezvainīgi top pasargāti uz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanu.  

Uzticīgs ir Tas, Kas jūs aicina, Tas to arī darīs.” 

Rīgā, Āgenskalna baznīcā,  

 

          1932.g. jūnijā.                                                                    A. Korps.  

       



 
 

Pavadvārds latviešu tulkojumam. 
Grāmata “Tā Kunga diena” starp igauņiem iemantojusi lielu atzinību un ātri izplatījusies. 

Tas pierāda, ka par to interesējas. Pirmos četros mēnešos izpārdoti  jau 2000 eks.  

Bet ne vienīgi tas, arī šī izdevuma garīgais iespaids ir stipri jūtams. Autoram ceļojot, daudzi 

pie viņa griezušies pateicības vārdiem par šo grāmatu. Kāds vīrietis liecina, ka šī grāmata 

viņu modinājusi un tas nācis pie ticības. Kāda ģimenes māte saka: “Mājās bieži bija strīdi; 

vīrs un dēli bija ļauni. Pierunāju viņus lasīt grāmatu “Tā Kunga diena”, no tā laika viņi 

labojušies.” “Mūsu nama saimnieks bija nikns modernists un ticīgo nicinātājs,” kāds saka, 

“iedāvāju tam jūsu grāmatu, un to lasot, viņš ir labojies.”  

Kādā evanģelizācijas sapulcē pie autora griežas jauna dāma: “Nācu jums izteikt pateicību 

par jūsu grāmatu. Biju neticīga, lasīju jūsu darbu. Mantoju ilgas pēc debesīm. Tagad esmu 

laimīgs Dieva bērns.”  

Iestājoties draudzē, kāda māsa izteicās: “Biju pārliecināta baznīcas piekritēja, dažādus 

novirzienus un sektes neieredzēju. Ieguvu grāmatu “Tā Kunga diena”, un tā man atvēra 

acis par baznīcu. Vairāk tur nespēju palikt.”  

Tādu atzinību ir ienācis daudz.  

Ņemot vērā grāmatas saturu un panākumus, latvju draugi nolēma to pārtulkot savā 

valodā. Vēlos, lai arī Latvijā viņai būtu līdzīgs iespaids un panākumi.  

Dievs lai svētī šo trūcīgo darbu pie mūsu dārgiem kaimiņiem – latvjiem.  

 

         Tērbatā, 1932.g. 15. Jūnijā.                                            Autors.   

 

 



I. 

Tā Kunga dienas rīta ausma. 
“Mācaties līdzību no vīģeskoka: kad jau viņa zaros pumpuri metas,  

un lapas plaukst, tad jūs zinat, vasaru esam klātu.”  

“Tā arīdzan, kad jūs visu to redziet, tad zinat,  

ka tas ir tuvu priekš durvīm.”  

Mat. 24,32  

1. 

Ilgas pēc mājām. 
“Sargs, vai tālu vēl rīts?”  

Šis cilvēka gara ilgu sauciens ir skanējis visos laikos daudz sirdīs.  No tās dienas, kad cilvēks 

pirmo reizi raudāja, juta sāpes savā dvēselē, redzēja rožu ērkšķus un nātras, iepazinās ar 

nāvi, viņā ir modušās ilgas pēc jauniem, labākiem laikiem, pēc zelta laikmeta rīta ausmas. 

Kā kareivis, stāvēdams tumšā naktī, bīstamā postenī, gaida rīta ausmu, tā cilvēci spārno 

labāku laiku cerības. Pasaules kara laikā, atrasdamies Galīcijas kaujas laukos, bijām 

ieraduši, ka rīta zvaigzne leca pulkstens trijos no rīta. Tieši pēc trim stundām radās ausma. 

Kā mēs gaidījām šo brīdi, zinādami, ka tad mūs apmainīs no bīstamiem posteņiem!  

Cilvēce atrodas tumsības, izmisuma un cīņu kaujas laukā un gaida apvārsnī parādamies 

labāka laika ausmu. Viņas dvēselē skan ilgu melodija: “Sargs, vai tālu vēl rīts?” 

Vai cilvēcei ir cerības sagaidīt kādreiz labākas dzīves ausmu jeb viņas ilgām būs jāpaliek par 

drūmu pašapmānīšanās  un vilšanās nakti? Nē! Nakts kādreiz beigsies. Pirmais gaismas 

stars tumšajā naktī būs kā sauciens, kas skanēja paradīzes koku ēnā: “Šis samīs tev galvu!”  

Ja ieklausamies šajās skaņās, kas izpauž ilgas pēc ausmas, tad tās dzirdam katrā laikmetā, 

katrā tautā un katrā cilvēkā. Papriekšu noklausīsimies, ko saka Bībeles lielie gari un 

varoņi.  

Enoks, septītais pēc Ādama, sauc: “Lūk, tas Kungs nāk ar daudz tūkstošiem svēto!” 

Abraams meklē pilsētu, kurai Dievs licis pamatus. Izaaks dzīvo teltīs, vakara saules 

blāzmā iedziļinājas Dieva prātā , gaida jaunu rītu. Jēkabs, svētīdams savus dēlus ziņo, ka 

Siloam (Miera Nesējam) jānāk. Arī Meļķizedeks, Salemes karalis atrodas ilgojošo skaitā.  

Pārliecinoši skan Ijaba ilgu saucieni: “Es zinu, ka mans Pestītājs dzīvo. Es savām acīm 

redzēju Dievu.” Bileams redz no Jēkaba paceļamies zvaigzni, kas kļūst spēcīga un iznīcina 

visu, kas kavē rīta ausmu.  

Mozus sirdī ir ausmas cerības: “Dievs jums dos kādu citu pravieti, labāku un varenāku par 

mani.” Dāvids ņem savu kokli un dzied: “Tu esi priesteris mūžīgi. Sēd man pa labo roku 

līdz es tavus ienaidniekus likšu pie tavām kājām, kad nonākšu turp, kur būšu Dieva vaiga 

priekšā.” Viss viņa dziesmu krājums mirdz ausmas stariem.  

Bet griezīsimies pie praviešiem! Šeit redzam to pašu.  

Ezaja, ši brīnišķīgais Vecās Derības evanģelists. Viņš redz tuvojamies jaunās dzīves rītu, 

viņu apstaro ausma. “Zeme ir pilna tā Kunga atzīšanas, itkā ūdens apklāj jūras dibenu. Un 



vilks mājos pie jēra, un pardelis apgulsies pie kazlēna. Govs un lāčumāte būs kopā ganos, 

un viņu bērni gulsies kopā. Un zīdāms bērns priecāsies pie odzes cauruma. Un redzētāju 

acis nebūs vairs aptumšotas, un klausītāju ausis klausīsies. Tizlais lēks priekā, un mēmais 

dziedās. Un Jehovas atpestītie visi gavilēdami ies uz Ciānu un mūžīgs prieks būs virs viņu 

galvām.” Kāda varena jaunā rīta ausma!  

Eceķiels redz atdzīvojamies nāves ieleju, kaulus sanākam, pārvēršamies par milzīgu 

karaspēku. Izraēļa tauta vienosies. Ķēniņa Dāvida tronis tiks uzcelts. Viņš tiem paliks par 

Ķēniņu un Dievu mūžīgi; viņi ir Viņa tauta. Sākas jauna dzīve; raudas un bēdas bēg.  

Joels redz tuvojamies tā Kunga lielo dienu, kas kvēlo kā liesmas. Mikus nojauš laikus kad 

tautas vairs nemācīsies karot, bet ieročus pārkals par zemes apstrādāšanas rīkiem, 

zobenus par izkaptīm, “dižgabalus par traktoriem.” Naida nebūs. Zeme būs auglīga, katrs 

mierīgi dzīvos zem saviem vīģes kokiem, baudīs dzīves augļus. Cakarija, pilns svētās 

sajūsmas, sauc: “Ciana! Lūk, tavs Ķēniņš nāk!”  

Kāda gaidīšana un ilgas! “Sargs, vai tālu vēl rīts?”  

Apskatīsim pagānu tautas ap Kristus piedzimšanas laiku. Pagānu kultūra un ticība ir 

nonākušas līdz bankrotam, pārdzīvojušas savus ziedu laikus. Ilgas pēc lielā atpestītāja, pēc 

atbrīvotāja un jaunā laika radītāja valda prātus. Māksla, filozofija un politika – viss gaida 

kādu apvērsumu, pasaules atpestītāju, laimīgā laika nesēju. Lielos tautu vadoņus uzskata 

par dievu dēliem. Viņu valdīšanas laikos nepacietīgi gaida zelta laikmetu, kad vairs nebūs 

nabadzības, sāpju, asaru un rožu ērkšķu. Kad zeme paliks apbrīnojami auglīga, laiks siltāks, 

veselība labāka un prāts jautrāks. Pagānu dzejnieki skandina tās pašas dziesmas, kādas 

dzirdējām no Ezaja. Elkus salauž, no tiem nekā vairs negaida. Ilgas pēc jaunās dienas 

pārņēmušas prātus. Top skaidrs: tautas gaida jaunu zelta laiku. (Kas par šo tematu 

interesējas, tam ieteicu izlasīt Hansa Liecmanna “Der Weltheiland.”)  

Tā tad arī pie senām pagānu kultūrtautām jau dzirdams sauciens: Sargs, vai tālu vēl rīts?”  

Griezīsimies pie jaunās Derības varoņiem. Arī no viņiem dzirdam šo ilgu saucienu.  

Jāņa Kristītāja runās dzirdam: “Vēteklis ir Viņa rokā, Viņš tīrīs savu klonu un sadedzinās 

pelavas nedziestošā ugunī. Tas ir Brūtgāns, jo Viņam ir brūte; es, Brūtgāna draugs, esmu 

laimīgs.” Tie ir nākotnes cerību vārdi.  

Arī tie, kas bija pie Kristus piedzimšanas – Cakarija un Elizabete, Simeans un Anna, Jāzeps 

un Marija, gani un gudrie – visi šie gaidīja Izraela prieku, jaunā rīta ausmu.  

Pētera dvēselē mājo ilgas pēc ausmas: “Tā Kunga diena nāks kā zaglis. Debess un zeme 

ies bojā. Bet mēs gaidam jaunu zemi, kur mājo taisnība.” Jānis: “Kad Viņš būs atklājies, 

tad mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs Viņu redzēsim.” Pāvils: “Visu ceļiem būs jālokas, visu 

mēlēm jāapliecina, ka Jēzus Kristus ir Kungs. Nāve, kur tavs dzelons? Elle, kur ir tava 

uzvara?” Apustuļu rakstus pilda šīs ilgas pēc ausmas.  

Visā Bībelē mēs dzirdam sarga ilgu un cerību saucienu pēc ausmas.  

Arī pirmos kristīgajus spārnoja šīs cerības. Viņi ticēja un gaidīja, ka Kristus nākšana būs 

jaunais dzīves rīts. Un visu laiku svētos ļaudis austrumos un rietumos, visās pasaules daļās, 

ir modrinājusi šī cerība. Visi viņi ir ausmas bērni, kuru acis raugas uz mūžības kalnu 

virsotnēm.  



To redzam arī citur. Apskatīsim cilvēka gara sasniegumus pēc Kristus; pētīsim 

pasaules uzskatu cīņas, saimniecības problēmu atrisināšanu, valsts un politikas dzīves 

centienus! Visur mēs redzam atspoguļojamies ilgas pēc labākiem laikiem un apstākļiem. 

Vai visi slepeni negaida zelta laikmetu? Vai cilvēka gars kādreiz bijis apmierināts ar 

pastāvošo iekārtu? Iedziļināsimies cilvēka gara augstākos sasniegumos, literatūras un citos 

meistardarbos! Visi tie aizgrābj mūsu dvēseli un to nes pāri ziliem kalngaliem un plašiem 

ūdens laukiem uz nezināmo laimes zemi. Cilvēces gara lielākie sasniegumi un izpausme 

nav nekas cits, kā dvēseles dziesma: “Sargs, vai tālu vēl rīts?”  

Jeb apskatīsim mūslaika cilvēkus. Cik lielas ir viņu ilgas pēc labākiem laikiem! Mūslaiku 

politiskā un valstiskā darbība norisinās zem miera meklēšanas zvaigznes; sociālistiskās un 

saimnieciskās dzīves mērķis ir vienīgi labklājības un miera meklēšana; pasaules uzskati un 

filozofija, lai arī tas būtu ideālisms, teozofija jeb praktisks sociālisms, visi viņi sola strādāt 

ražīgu darbu jaunas iekārtas un labāku laiku sasniegšanai. Lielas, pasaules mēroga 

slavenības, kā miera, tautu, baznīcu, strādnieku jeb jaunatnes līgas un savienības ir 

radušās no ilgām virs zemes nodibināt mūžīgu miera valsti, cilvēces brālību un brīvību.  

Tā parādība, ko redzējām pie Kristus piedzimšanas, patlaban atkārtojas ar vēl lielāku 

spēku. Cilvēce gatavojas jaunai dzīvei, viņa to gaida. Dzied ilgu dziesmu par ausmu: “Sargs, 

vai tālu vēl rīts?”  

Šai ilgu dziesmai pievienojas visa daba, un gaida “Dieva bērnu parādīšanos godā.” Jo 

viņa ir padota nīcībai ar cerību, “ka arī tā tiks atsvabināta no iznīcīgās kalpošanas. ”Visu 

universumu, dabas pilnību ir pārņēmušas šīs ilgas un kopā ar to arī visu gara pasauli.  

Šim lielajam korim pievienojas arī “Gars un brūte”, un sauc: “Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!” 

Tā visi svētie Vecajā un Jaunajā Derībā, un turpmākā pasaules rakstniecībā līdz pat mūsu 

laikam; visas cilvēces sasniegumi un cenšanās, pagānu un kristīgā pasaule agrāk un tagad, 

daba, debess un zemes pilnība, garu valstis un kopā ar tiem brūte dzied ilgu dziesmu pēc 

pazudušās paradīzes. Skan varens, izjusts koris: “Sargs, vai tālu vēl rīts? Nāc jel, Kungs Jēzu, 

drīz!” 

Vai šīs neapmierināmās cilvēka gara, dabas un garu valsts ilgas pēc jaunās ausmas būs 

vilšanās, rūgta pašapmānīšanās? Vai cilvēcei nebūs lemts kādreiz sasniegt savu ilgu mērķi? 

Vai sargam neredzēt rīta zvaigzni, jaunās dzīves ausmu? Vai tiem, kuri netic Kristus atkal 

atnākšanai, būs taisnība? Un ja Viņš neatnāktu, kad sāksies un kāds būs šis ilgi gaidītais 

zelta laiks?  

 

2. 

Ausmas apsolījumi. 
Nē, viss tas nevar būt vilšanās un veltīga gaidīšana. Tad gan cilvēks un daba savās ilgās 

būtu nožēlojami vilšanās upuri. Cilvēka gara meklēšanas un dvēseles ilgas būtu vienkārši 

pārpratums, neiespējamība.  

Bet cilvēce, sevišķi Kristus draudze, iet pretim jaunam, goda pilnam laikmetam, zelta 

rītam. Pats Jēzus, šī lielā dzīvības Saule, apsola jaunas dienas ausmu. Viņš dod 



atbildi šai ilgu dziesmai, ko esam dzirdējuši visos laikos; tā skan: “Redzi, es nāku drīz!” Viņš 

ir teicis: “Es esmu pasaules gaisma”, dzīves saule, kas kādreiz uzlēks, un virs zemes 

nodibinās jaunu iekārtu. Viņš nav vēl atklājies. Bet saule taču mūžīgi nepaliks aiz 

mākoņiem! Kad viņa parādīsies, iesāksies jauns pavasaris. Šis dabas likums piemērojams 

arī garīgai pasaulei.  

Bībele ir pilna Kristus atkalatnākšanas solījumu. Lūk, ko par to saka pats Kristus, no kura 

mutes nav nācis neviens nepatiess vārds: “Jo tas Cilvēkadēls nāks sava Tēva godībā ar 

saviem enģeļiem, un tad ikkatram atmaksās pēc viņa darbiem” (Mat. 16,27). “Kad nu tas 

vīnakalna kungs nāks...” (Mat. 21,40). Viņš pats ir šis kungs. “Bet nakts vidū balss 

atskanēja: redzi, brūtgāns nāk!” (Mat. 25,6). Kristus ir šis brūtgāns. “Bet kad Cilvēkadēls 

nāks savā godībā, un visi svētie enģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz sava godības krēsla.” 

(Mat. 25,31.) Viņš ir Soģis. “Un tad visas ciltis virs zemes kauks un redzēs to Cilvēkadēlu 

nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību (Mat. 24,30.) Visspēcīgā Majestāte 

ierodas. “Jo kas manis un Manu Vārdu dēļ kaunas, tā paša dēļ tas Cilvēkadēls kaunēsies, 

kad Viņš nāks savā un sava Tēva un to svēto enģeļu godībā” (Lūk. 9:26.). “Un esiet līdzīgi 

cilvēkiem, kas savu kungu gaida, kad tas celsies no kāzām, ka tie viņam nākot un 

klaudzinot tūliņ var atdarīt” (Lūk. 12,36.). Karalis, kungs, saimnieks, valdnieks nāk, (Lūk. 

19,15; 20,16; 21,27.) “Dieva Dēls nāks, uzmodinās pastarā dienā” (Jāņa 6,39; 21,22.).  

Šos svarīgos vārdus Kristus ir teicis un tam kas tic Bībelei, tie ir droša liecība par tuvojošos 

jaunā rīta ausmu. Bet Svētos Rakstos ir vēl daudz citu pierādījumu par Jēzus atkal 

atnākšanu un zelta laiku virs zemes.  

“Šis Jēzus, kas ir uzņemts no jums uz debesīm, tā nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs 

uzkāpjam”, saka debess sūtņi (Ap.d. 1,11.). Apustuļu raksti ir pilni Jēzus atnākšanas 

domām. “tas Kungs nāks”. “Maran ata” (tas Kungs nāk). “Tas Kungs Jēzus parādīsies no 

debesīm ar saviem spēka enģeļiem”. “... līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atspīdēšanai”. 

“Gaidīdami tā lielā Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus godības atspīdēšanu.” “... kad 

Jēzus Kristus taps redzams.” (1. Kor. 4,5; 16,22;  2. Tes. 1,7; 1. Tim. 6,14; Tit. 2,13; 1. Pēt. 

1,7 un daudz citas vietas). Visur draudzei tiek piekodināts dzīvot nevainojami, lai tā varētu 

baudīt jauno dzīvi.  

Parādīšanas grāmatā Jēzus trīs reizes saka draudzei: “Redzi, es nāku drīz!” “Redzi, es nāku 

kā zaglis!” “Tiešām, es nāku drīz!” (Jāņa par. 3,11; 16,15; 22,7.12.20.).  

Šo solījumu gaismā ticīgais vairs nevar šaubīties, vai tik šīs ilgas nav māņi? Nē. Dieva Vārds 

no vāka līdz vākam. Pats Jēzus, apustuļi un visu svēto sirdsapziņa, tautu ilgas un nojauta – 

apzinīga jeb neapzinīga, Dieva draudze un kopā ar to garu pasaule; visa debess un zemes 

pilnība ar savām ilgām ir drošs galvojums: jauns zelta laiks nāks, ausma tuvojas. Bet šis 

zelta laikmets nāks reizē ar Kristus atspīdēšanu. Par to padomājat un sagatavojaties!  

Mūsu gara auss lielajā universumā un tā pilnībā it kā dzird dīvainu ilgu dziesmu: Sargs, vai 

tālu vēl rīts? Nāc drīzi, Kungs Jēzu!” Un tālumā, no mūžības kalna virsotnēm dzirdams 

sauciens: “Es nāku drīz!”  

 

 



3. 

Savādas nojautas par jaunās dzīves ausmu. 
Bez šaubām, vairākiem cilvēkiem Bībeles apsolījumi par Kristus atkalatnākšanu un 

pasaules galu nav pietiekoši. Viņi smīnēdami un plecus raustīdami paiet garām šai “vecai 

grāmatai”. Dažs par to pat saka asu vārdu. Protams, tādiem cilvēkiem nevar neko solīt, jo 

“ticību tie atmetuši un kā sadragātas laivas bojā gājuši”.  

Par Kristus atkal atnākšanu un jaunā laika ausmu nevienu negribu sākt pārliecināt, jo tā ir 

katra cilvēka ticības, iekšēja, personiska lieta. Ja cilvēks par kaut ko grib šaubīties, tad arī ar 

pārliecināšanu tālu netiek. Tādēļ arī šinī grāmatā atsakos no mēģinājuma pārliecināt. Un 

tomēr interesanti dzirdēt, ko par pasaules galu domā aprindas, kas stāv nomaļus no 

Bībeles un tās mācībām.  

Dieva vārdā teikts, ka pasaule, kurā tagad dzīvojam, nav mūžīga, tā izbeigsies caur tā 

Kunga atnākšanas uguni. Par tā Kunga ierašanos un pasaules galu ar zināmām zīmēm tiks 

ziņots draudzei; pirms saules uzlēkšanas nāks ausma, un rīta zvaigzne uzlēks viņu sirdīs. Ar 

šīm zīmēm tūliņ iepazīsimies. Bet pirms tam vēl atzīmējams interesants apstāklis, ka ne 

tikai Bībele runā par pasaules galu, bet tam tic arī dažādās aprindās, par to minēts dažādās 

zinātņu nozarēs.  

Astronomu uzskati.  

Astronomi taču saka, ka mūsu zemes lode esot viena no mazākām starp citām, kas ar 

milzīgu ātrumu griežas ap sauli un sevi, un kopā ar visu saules sistēmu savukārt traucas 

nezināmā mūžības virzienā. Tā tad, esam lidaparāta pasažieri, tā vārda pilnā nozīmē, bet 

daudz sliktākos apstākļos. Lidmašīna vismaz brauc zināmā, noteiktā virzienā, bet mēs 

traucamies trijos, pa daļai nezināmos virzienos.  

Lidmašīnas bieži nogāžas un iet bojā; nav brīnums, ja arī pasaules iedzīvotājus piemeklē 

līdzīgs liktenis.  

Arvien ir runāts par zemes sadursmi ar kādu citu debess ķermeni. Tiek arī paskaidrots, ka 

zemes iekšienē vēl plosas uguns jūra. Zemes virsma esot samērā plāna. Vai šādā stāvoklī 

nav iespējama eksplozija, vai pasaule nevar iet bojā ugunī? Pazīstams arī apgalvojums, ka 

saules plankumi pieņemas un caur to uz zemes paliek arvien vēsāks; vai arī nav iespējams, 

ka tad pamazām viss nosals?  

Šādas un līdzīgas valodas dzirdamas bieži un ar šādiem jautājumiem nodarbojas nopietni. 

Tiek runāts par komētu astēm, indīgām gāzēm, par pasaules elektrību un tās milzīgo 

enerģiju. Dažreiz laikrakstos par to rakstīts veselām slejām. Jūtams, ka pasaules gala 

varbūtība arvien ir aktuāls jautājums arī ārpus ticīgo aprindām. Un tā ir zīmīga parādība.  

Pasaules uzskatu norises.  

Arī citos pasaules uzskatos manāms, ka tur pielaista pasaules gala varbūtība. To varbūtību 

atrodam gan pie vecām kultūrām un pagānu tautām, gan modernajā filozofijā. Par 

piemēru var noderēt kaut vai neticīgā Dāvida Štrausa mācība, kurā teikts, ka visas patlaban 

eksistējošās pasaules pakāpeniski izmiršot, un viņu vietā radīšoties jaunas. Mūžīga rašanās 

un iznīkšana. Jeb iedziļināsimies teozofijas reinkarnācijā. Pirmkārt rodas un iznīkst 



mikroskopiska būtne; bet aplinkus šeit minēts viss kosmoss. Šī pasaule zudīs, radīsies 

jauna, labāka.  

Pat tādā tīri praktiskā pasaules uzskatā, kā sociālisms, lolo cerību par nākamo, labāko 

pasaules iekārtu. Vai te nav vecās pasaules iznīkšana, jaunās piedzimšana?  

Pazušana un iznīkšana.  

Būtnes novecošanās, vielas satrūdēšana, sāpes organismā, vilšanās dvēselē un draudošā 

nāve; tās ir neapšaubāmas pasaules gala zīmes. Mēs dzīvojam zem mūžīgas pazušanas 

zvaigznes. Uz katra soļa redzam pierādījumus ka, “mums šeit nav paliekamas pilsētas”.  Šie 

pierādījumi liek ticēt pasaules galam, liek to gaidīt.  

Nu redzam, ka domas par pasaules galu nav nekāds reliģiskas apmātības auglis, bet gan 

plašo aprindu apzinīgas un zemapziņas domas. Bet ticīgiem šī jaunās dzīves gaidīšana ir 

saistīta ar Kristus atkal atnākšanu un Viņa valsts nodibināšanu, kurā vairs nebūs ne bēdu, 

ne nāves.  

Tā tad: ilgas pēc ausmas.  

1927. gada pavasarī pasaule bija savādas, zīmīgas drāmas lieciniece. Amerikānis Lindbergs 

savā mazajā lidmašīnā pārlidoja okeānu un ar gavilēm tika sagaidīts Francijā un dzimtenē. 

Tanī pašā laikā Francijā pacēlās lidmašīna, lai arī pārlidotu, bet par šo lidmašīnu un divi 

pilotiem – frančiem līdz šai dienai trūkst ziņu... .  

Arī mēs lidojam. Un arī šeit ir divējādi lidoņi. Viena daļa sasniedz jaunās dzīves zemi, kur 

tos sagaida laimīga dzīve. Bet citi pazūd mūžīgas sodības okeāna viļņos. Neviens viņus vairs 

neatrod. Draugs! Vai tavi ceļi skaidri? Vai esi ausmas bērns, kas lido pretīm Jēzus 

atnākšanas dienai, vai redzēsi Viņu, vai tu pārvērtīsies Viņam līdzīgs? Ja ne, tad vēl šodien 

pasteidzies!  

 

 

4. 

Ausmas stari uz kalnu virsotnēm. 
Tagad iepazīsimies ar zīmēm, kas liecina par Kristus atkalatnākšanu, apbrīnosim tos 

ausmas starus, kas apgaismo kalnu virsotnes! Atcerēsimies, ko Jēzus ir teicis: “Kad jūs visu 

to redzēsiet, tad ziniet, ka vasara ir tuvu pie durvīm!” 

Kādas tad ir zīmes, kas pareģo Kristus atnākšanu, kas kā ausmas stari zeltī kalnu virsotnes? 

Par tiem Pats Jēzus Mateusa 24. un Markus 13. nodaļās devis norādījumus, un mēs daram 

pareizi, ja apskatot Jēzus atkalatnākšanas zīmes, ņemam par pamatu Viņa vārdus. Bet 

iedziļinādamies minēto nodaļu apskatā, nedrīkstam aizmirst, ka Jēzus viņās iepinis arī 

Jeruzālemes iznīcināšanas aprakstu. Sakarā ar šo notikumu žēlastība no jūdiem novēršas 

uz pagāniem, sākas draudzes dibināšanas laikmets, Dieva valstības pāreja no viena 

laikmeta otrā. Lietas nopietnības dēļ Jēzus spaidu valstības beigas ir apskatījis kopā ar 

žēlastības valstības beigām. Notikumiem ir arī zināma līdzība: kas pie Jeruzālemes 

iznīcināšanas notika aprobežotā apgabalā, žēlastības valstības beigās notiks visas pasaules 



apjomā. Arī notikumu kārtībā ir zināma līdzība: kari, bads, mēris, asiņainas vajāšanas – 

toreiz jūdu, pastardienā – kristīgajo -, bojā iešana ugunī.  

Lai pareizi pazītu tā Kunga atnākšanas ausmu, mums jāizprot izšķirt minētās nodaļās, kur 

tiek runāts par spaidu un kur par žēlastības valstības gala notikumiem. Daudz lasītāju 

neprot to izšķirt un nokļūst maldībās. Par Jeruzālems bojā iešanu runā Mat. 24,15-20.p., 

abus notikumus kopējos vilcienos tēlo 21-26.p. Markus 13. nodaļā Jeruzālemes bojā iešana 

un jūdu noraidīšana attēlota 14-18.p., kopējie notikumi 19-23.p.  

Kādas tad būtu tā Kunga atnākšanas zīmes? Pēc Jēzus paskaidrojumiem tās ir 

daudzpusīgas un mēs tās apskatīsim pēc kārtas.  

 

Zīmes politiskā pasaulē.  

(Mat. 24,6.7; Mark. 13,8; 1.Tes. 5,3.) 

Pirmā vietā Jēzus ir nostādījis zīmes politiskā pasaulē. Pēc augstāk minētiem rakstiem 

notikumu gaita būtu sekojoša: Pirms tā Kunga nākšanas būs liels karš, kas izveidosies par 

“kariem”. Tiem izbeidzoties vēl dzirdamas valodas par karu. Bet tad vēl nav gals. Baumas 

par karu turpinas, kamēr tautas un valstis savā starpā strīdas. Tanī laikā politiskā un 

saimnieciskā dzīvē notiek neskaidras lietas. Satrp partijām un pasaules uzskatiem, satrp 

ticības un saimniecības lietām notiek sadursmes, izceļas juceklis. Tanī laikā vietām bads, 

vietām mēris un zemestrīces piemeklē tautas. Tas viss ir lielo bēdu sākums. Zem lielām 

bēdām – kā vēlāk redzēsim, jāsaprot antikristus virskundzība. Šinī sajukumā diplomāti 

tomēr tiek tik tālu, ka cer, it kā kari novērsti. Un lielās: miers, miers! un tic, ka tie 

sasnieguši laicīgā miera kalngalus. Bet dažas lielvalstis acīmredzot nav rēķinājušas ar 

diplomātu gribu. Gaidītā miera vietā nāk pēkšņa bojā eja un sāk spīdēt Cilvēkadēla 

zvaigzne. Tie būtu vispārējie vilcieni politiskā pasaulē.  

Salīdzināsim mūsu laiku ar šīm zīmēm. “Bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu”. 

Mūsu laikmets, patiesību sakot, arī iesākas ar pasaules karu, kas, pateicoties karalauku 

platībai un vairāku valstu piedalīšanai, izvērtās par karu virkni, par karu, kuram līdzīgu 

vēsture nepazīst. Tādu cilvēku masu, tik daudz ieroču, tik garas kaujas līnijas, dažādas 

frontes – virs un apakš zemes, virs ūdens un zem ūdens, gaisā, - tik lielu kara upuru skaitu 

pasaule vēl nebija redzējusi. Pateicoties cilvēka iznīcināšanas kārei, gāja bojā milzīgas 

vērtības, ap 30 miljonu cilvēku dzīvības.  

Seko “karu daudzināšana”. Arī tas liekas piemērojams mūsu laikam. Apskatīsim tuvāk 

politiķu apspriedes, kongresus, sēdes, mūslaiku literatūru un žurnālistiku, dažādu politisko 

un pasaules miera savienību protokolus un statūtus, parlamentu rezolūcijas un debates, 

pat garīdznieku un zinātnieku apspriedes pēdējos desmit gados! Kas bijis tas, par ko gudrie 

vīri lauzījuši galvas un apspriedušies? Karš un pasaules miers! Vai arī agrāk tik daudz un tik 

dedzīgi runāts par to?  

“Bet tad vēl nav tas gals”. Sekojot visiem šiem notikumiem, daži steidzīgie jau noteikuši 

laika galu un katrā jaunā dienā grib redzēt Kristus atnākšanas dienu. Bet mēs redzam, ka 

jau pagājis pāri desmit gadiem, un Kristus vēl nav atnācis. Tas labi saskan ar Viņa ziņojumu. 



Bet priekšlaicīgie pareģojumi un rakstu pārprašana pavairo neticību un rada zobošanos. 

Par to Jēzus teicis: “Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ!”  

Notikumi iet plašumā. “tad celsies tauta pret tautu”. Arī šī zīme labi pielāgojama mūsdienu 

notikumiem. Nacionālā kustība ir aktuāls dienas jautājums. Viens punkts no prezidenta 

Vilsona “Pasaules miera deklarācijas”, kas runā par tautu nacionālo neatkarību, pilnā mērā 

izcēlis dienas gaismā nacionālo problēmu. Visas, pat mazās tautas, nodibina neatkarīgas 

valstis. Arī pašapziņa un patriotisms pieaug. Viņas ir ļoti jutīgas, prasa neaizskaramību. 

Liesmo sajūsmas uguns, kas sevišķi jaunatnē, arvien pieņemas. Kādas sadursmju 

iespējamības!  

Ne tikai tas. Mūsu priekšā notiek spēcīga tautu kustība rasu cīņu veidā. Melnā un dzeltenā 

rases vareni cīnas, grib atbrīvoties no balto vīru virskundzības. Indijā gaidāmi svarīgi 

notikumi. “Indija indusiem!” – tā ir viņu devīze. Āfrika ir nemierīga. Melnais vīrs pats grib 

valdīt savā dzimtenē, Āfrikā. “Āfriku Āfrikāņiem!” – viņš sauc. Ķīna nemierīga. Nolūks: 

atbrīvoties no sveša iespaida. Bet Eiropa savas izirušās saimniecības dēļ nedrīkst zaudēt 

virskundzību tālākajās kolonijās. Pretējā gadījumā viņai un viņas lielpilsētām draud bada 

spoks. Arī šeit mežonīgām kaislēm daudz sadursmju vielas.  

Un arī pasaules uzskatu fronte liek pārdomāt. Sociālisms un kapitālisms nostājušies viens 

pret otru, gatavi viens otru iznīcināt. Šī fronte redzama visās tautās, visās valstīs un 

pasaules daļās. Abas puses ir sagatavojušās un gaida izdevīgu brīdi. Šeit pārpilnībā 

sakrājušās naida un atriebības kāres. Melni un sarkani karogi, vadīti no Romas un 

Maskavas, sapulcējuši ap sevi uzbrukumam sagatavotus karapulkus. Kāda sprāgstviela!  

“Valsts pret valsti”. Arī attiecības starp valstīm paasinājušās. Mēs dzīvojam starp mūžīgiem 

konfliktiem. Pēc pasaules kara to nav trūcis. Atcerēsimies pēckara notikumus Balkānos, 

Priekšāzijā, Dienvidamerikā, Manžurijā, Ķīnā, pat Baltijas jūras apvidū (Lietuva, Polija). Arī 

starp Eiropas valstīm manāmas nesaskaņas (Vācija, Polija; Francija, Itālija).  

Tā tad, mēs dzīvojam tādā tautu, partiju, rasu un valstu konfliktu virpulī, kāds pasaules 

vēsturē vēl līdz šim nav bijis atzīmēts. Tagad nopietni varam pārdomāt Jēzus vārdus: “tad 

celsies tauta pret tautu un valsts pret valsti”.  

Pētot Sv. Rakstus, ir manāms, ka pēdējo notikumu laikā pienāks brīdis, kad liksies, ka 

cilvēkiem ir izdevies nodibināt virs zemes mieru un ka tas miers, liksies, pastāvīgs. Miera 

politiķi par to priecāsies. “Miers, miers, nekādu bēdu!” – viņi tad teiks. Bet šis miers tomēr 

būs īss un beigsies ar katastrofu.  

Arī šeit atrodam mūsu laika raksturīgus vilcienus. Visur rosīgi, grūtā darbā kaļ pasaules 

mieru. Tas ir kļuvis par vairāku valstsvīru, miera savienību un atsevišķu cilvēku dzīves 

mērķi. Viņi sapņo par pasaules mieru, tic, ka tas iespējams. Tādēļ sperti iespaidīgi soļi. 

Tautu Savienība liekas būt iespaidīgs miera glabātājs un sargs. Dzirdamas balsis (nelaiķa 

Briana ierosināts) par Eiropas Savienotām Valstīm. Arī sociālistiskā un komunistiskā 

internacionāles centās panākt vispasaules mieru, kaut gan viņu paņēmieni un līdzekļi ir 

citādi. Pēc tam nodibinātas vairākas pacifistiskas (pretkara) savienības un līgas. Pie 

pasaules miera nodibināšanas darbojas ievērojami spēki, un dažreiz liekas, ka viņu 



darbiem ir panākumi, kas jau ļauj priecāties un dod cerību, ka drīz varēs baudīt viņu darbu 

augļus.  

Bet interesanti ir tas, ka tieši divi lieli spēki nedarbojas miera laukā. Gluži otrādi: kamēr citi 

runā par atbruņošanos un to jau izved dzīvē, viņi atklāti bruņojas, graudami tautu naivās, 

vispasaules miera cerības. Vel interesantākais ir tas, ka tie spēki Bībeles vēstures domu 

gaitā spēlē lielu lomu: Roma ar militāriski noskaņoto Musolini un Maskava ar enerģiskiem 

komunistiem – vadoņiem; viena zem melnā, otra zem sarkanā karoga ir sapulcējušas savus 

spēkus. Miera kalēji nemana šo faktoru varas izplatīšanos, bet šī izplatīšanās var novest pie 

katastrofas.  

Mūsu laiku kustībai ir manāma līdzība ar to, kas Bībelē teikts par laiku pirms Kristus 

atnākšanas.  

Arī “nemierīgi laiki” pieskaitāmi pie tā Kunga atnākšanas zīmēm. Tos gribam izpētīt kopā ar 

politiskās pasaules apskatīšanu. Zem nemierīgiem laikiem Jēzus ir domājis nestabilitāti un 

svārstības valsts, saimnieciskā, tikumības un ticības dzīvē. Salīdzināsim to ar mūsu laiku.  

Nav ne iespējamības, ne vajadzības sākt sīki pētīt mūslaika sarežģīto dzīves kamolu, pietiek 

ar dažiem redzamiem, raksturīgiem vilcieniem. Piemēram politikā. No vienas puses, kā jau 

redzējām, tiek runāts par mieru; no otras puses – šie paši miera sludinātāji rosīgi bruņojas. 

Techniķi un ķīmiķi izgudro arvien jaunus iznīcinošus līdzekļus nākotnes karam. Zinātne ir 

kara idejas kalpībā. Tā nonākusi tik tālu, ka īsā laikā var iznīcināt veselas pilsētas ar visiem 

iedzīvotājiem. Un tanī pašā laikā, tie paši vīri propagandē mieru!  

Blakus nacionālai, par kuru runāts agrāk, iet plašumā internacionālā jeb starptautiskā 

kustība, katra ar saviem dzīves mērķiem un darbību. Abas varenās kustības izplatās un 

sludina katra savu saimniecības un pārticības dzīves evanģeliju, pie tam būdamas naidīgi 

noskaņotas viena pret otru.  

Revolucijas, streiki, sadursmes un nemieri pagājušos desmit gados arvien bijuši 

dienaskārtībā. Nav neviena mierīga brīža tautu jūrā. Blakus visizšķērdīgākai bagātībai 

mitinas viskliedzošākā nabadzība, bagātība uz nabadzības rēķina; un tas rada ārkārtīgas 

dusmas un atriebības kāri.  

Katrā nozarē esam piedzīvojuši pamatīgas vērtību pārvērtēšanas. Ap mums ir sabrukuši 

troņi, vietām “puikas ir par virsniekim un nesaprašas valda tautas”. Esam bijuši spiesti 

pārgrozīt daudz nosaukumus, grozīt naudas, svaru un mēru vienības, pat laika skaitīšanu.  

Bet nekārtības redzamas arī dabā. Parasta parādība, ka gada laiki svārstas. Vēsas vasaras, 

siltas ziemas. Tad atkal stiprs sals un pārmērīgs karstums. Sevišķi uzkrīt klimatisko apstākļu 

novirzīšanās. Tālu ziemeļos ir silta ziema, dienvidos sals kaitē dabai. Biežāk atkārtojas 

viesuļvētras, plūdi – visās pasaules malās. Viņu satricinājumi ir ārkārtīgi bieži. Modernie 

techniskie līdzekļi tos nespēj novērst.  

Nekārtības redzamas arī saimnieciskā dzīvē. Naudas kursu svārstības, bankroti, bezdarbs. 

Visur neskaidrība.  

 

 

 



Zīmes dabā pirmatnējās spējās.  

(Mat. 24,7.) 

Kā nākošo pastardienas zīmi Jēzus min badu, mēri, zemestrīces. Arī tie ir mūžības rīta 

ausmas stari.  

Šīs parādības arvien bijušas, bet tomēr salīdzināsim ar notikumiem pēdējos desmit gados. 

“Bada laiki”. Pagājušos desmit gados cilvēce bijusi par liecinieci badam, kādu vēsture 

nepazīst. Noskaidrots, ka Krievijā, pasaules labības klētī, cieta badu 30 miljoni cilvēku. Un 

mūsdienu modernie satiksmes un tansporta līdzekļi izrādījās nespēcīgi. Agrāk apgalvoja, ka 

pateicoties tagadējiem transporta līdzekļiem, bads ir neiespējams. Ar atlikumu pasaules 

vienā malā varot pildīt iztrūkumu citā vietā. Bet ko redzējām? Tanī laikā, kad Krievijā 

cilvēki mira bada nāvē, Argentīnā iebēra jūrā jeb sadedzināja miljoniem pudu kviešu, trūka 

transporta līdzekļu. Ķīnā bieži veseli miljoni cieš badu. Cilvēku teorijas sabruka.  

Mēris. Vai mūsdienās, kad medicīna tik daudz sasniegusi, mēris iespējams? Daudzi teiks: 

nē. Bet ko mēs piedzīvojām pagājušās ziemās? Nezināmas slimības vilnis iesākās Amerikā, 

tika pārnests uz Eiropu un ar lielu spēku izplatījās visās zemēs. Ārsti noturēja apspriedes 

un atzinās savā nespēkā, jo nepazina slimības dīgļus. Visur bēdas, pat Tautu Savienība 

ieņēma zināmu stāvokli, nokārtoja palīdzības sniegšanu. Mirstība no šīs “jaunās slimības” – 

gripas bija uzkrītoši liela. Atkal cilvēku gudrība izrādījās nespēcīga, un Jēzus vārdi 

piepildījās. Tas liek pārdomāt.  

Zemestrīces. Arī tās agrāk ir notikušas. Un tomēr stiprākā zemestrīce ar lielāko upuru 

skaitu, kādu cilvēce piedzīvojusi, notika pēdējos desmit gados. Japānas zemestrīce 1923. 

gadā prasīja 150 000 cilvēku dzīvības; lielpilsētas tika sagrautas, milzīgas bagātības 

iznīcinātas. Japānai draudēja briesmas zaudēt savu nozīmi kā lielvalstij.  

Negribētos apgalvot, ka šīs dabas katastrofas būtu pēdējās pirms Kristus atnākšanas; un 

tomēr tie ir fakti, kas saskan ar Jēzus pareģojumiem.  

 

Zīmes saimnieciskās dzīves pasaulē.  

(Mat. 24,7; Lūk. 21,25.26.) 

Jēzus vārdi ļauj nojaust, ka pēc minētām dabas parādībām saimnieciskā dzīve paliks stipri 

šaura; jo zemestrīce, mēris un bads ir tikai “lielo bēdu sākums”. Liekas, ka labība, 

pateicoties nelabvēlīgām dabas parādībām, ies bojā, itkā brīnumzvaigznes debesīs cilvēku 

dzīvē saceļ sajukumu; tautas pārņem izmisums, tās nezin ko darīt; “un jūra un ūdensviļņi 

kauks”, plūdi izposta cilvēku nometnes; “un cilvēki nīktin iznīks no bailības, gaidīdami tās 

lietas”; tos apspiež bēdu smagums. Viņu veselības stāvoklis pasliktināsies, kā tas redzams 

Parādīšanas grāmatā. “Debess stiprumi kustēsies”. Savādi dabas notikumi un parādības 

nomāc un vajā cilvēkus; viņu enerģija, darba prieks un spējas mazinās.  

Salīdzināsim to ar tagadējo laiku. Mūslaika saimnieciskais aparāts ir tā iekārtots un saistīts, 

ka grūtības vienā vietā tūliņ atsaucas arī citā vietā. Viss kļuvis atkarīgs no pasaules 

tirdzniecības. Un ja nu gadās kāds lielāks sabrukums, tas izvēršas plašumā, virzas uz 

priekšu kā plūdu vilnis.  



Mūslaika saimniecības aina nav iepriecinoša. Jau minējām par dabas parādībām, kas 

samazina vai pat iznīcina ražīgumu un ražu. Mēs pieminējām plūdus, kas ikgadus dara savu 

postošo darbu. Bet ir arī citas nelabvēlīgas parādības. Piemēram 1929.gadā, pastāvot 

bargai ziemai, aizsala tādas Eiropas ostas, kas nekad agrāk nebija aizsalušas. Visa 

tirdzniecība bija paralizēta, simtiem tvaikoņu stāvēja ledus žņaugās. Fabrikām un veikaliem 

pietrūka jēlvielu un ražojumu, tās tika slēgtas. Turpretim 1930. Gadā pēkšņs atkusnis 

kavēja mežu un lauku darbus. Kā sals, tā atkusnis palielināja bezdarbu.  

Bezdarba spoks aug ar katru dienu un draud iznīcināt pasaules saimniecību, sagraut 

naudas sistēmu. Vienas bankas sabrukums ievelk bezdibenī otru, viena tirdzniecības nama 

bankrots izputina citu līdzīgu uzņēmumu; viena veikalnieka maksātnespēja arī citu iedzen 

postā. Caur to ceļas muitas un preču cenas, tāpat nodokļi. Posts pieņemas.  

Visi šie apstākļi ir auglīga zeme sacelšanām un anarķijai. Un bēdīga patiesība ir tā, ka 

blakus kliedzošai nabadzībai dzīvo tādi, kas var atļaut sev pārmērīgu izšķērdību. Tanī laikā, 

kad viņi cieš badu, citi vienā vakarā ar vieglu roku izmētā tūkstošus. Un visļaunākais ir tas, 

ka cietējam liekas, ka izšķērdētāji dzīvo uz viņu darba rēķina. Un bieži tas arī ir pareizi, jo 

mūsu sociālā iekārta vēl pārāk netaisna. Kādu rūgtumu, dusmas un atriebības kāri izsauc 

šādi apstākļi, grūti pat iedomāties. Šeit gatavojas dziļš pamats dumpīgam un anarķiskam 

garam.  

Jāatzīst, ka arī šinī punktā Jēzus pareģojumi mūsu acu priekšā piepildās. Redzami ausmas 

stari mūžības galotnēs.  

 

Zīmes tikumiskā dzīvē.  

(Mat. 24,38; Lūk. 21,11; 2.Tim. 3,1-5; Par. 16,9,21,) 

No minētām rakstu vietām redzams, ka tieši tikumiskā dzīve tanī laikā kļūs ļoti tumša. 

Cilvēki dzīvo vienaldzīgā mierā, ēd, dzer, precas; pie tam ir lepni, mantkārīgi, nepaklausīgi 

vecākiem, vārda un līgumu lauzēji, izšķērdīgi, nodevēji, netikumīgi un Dieva zaimotāji. 

Sāpēs griež zobus un zaimo Dievu. Notiek briesmīgas slepkavības, tikumība ir blakus lieta, 

ģimenes kopdzīve izirst, bērna goda sajūta un mīlestība pret vecākiem zūd. Uzticība 

laulības kopdzīvē tiek samīdīta dubļos. Žūpība pārņem masas. Ar visu to roku rokā nāk 

dzīves apnikums ar pašnāvību, veneriskām slimībām un vājprātību. Cilvēki dzīvo modei, 

kaislei, sportam, dejām. Neviens negrib audzināt bērnus, tādēļ izsargās no dzemdēšanas. 

Visur dzīve izirst un iet bojā.  

Nauda, liekas, tanī laikā spēlē lielu lomu, jo tā grūti iegūstama. Kukuļu ņemšana, 

laupīšanas, slepkavības dēļ mazām summām, tiesāšanās, strīdi.  

Tanī laikā sevišķi manāma personas pielūgšana. Cilvēks dara brīnumus, rada varenas lietas, 

iejūdz savā kalpībā dabas spēkus. Viņš pats pārvēršas par savu dievu. “Mēs paši esam visu 

radījuši,” tāda liekas būt viņu pārliecība. Liekas, it kā Duras ielejā atkal uzstādīts 

Nebukadnecara tēls. Skan kultūras un tehnisko brīnumu simfonija, un cilvēki pielūdz 

personu; jo viņa taču radījusi un izgudrojusi visus šos brīnumus.  

Tādēļ, ka persona ir pirmā vietā, liela vērība tiek piegriezta viņas ārējai attīstībai. 

Nodarbošanās ar sportu viņu padarot skaistu. Ar skaistumu lepojas, tas tiek rādīts, 



uzstādīts skaistuma sacensībās, kā to agrākos laikos darīja ar lopiem. Ķermeņa pielūgšana 

izsauc kailumu. Cilvēki staigā puspliki, un ja iespējams, pavisam pliki, piemēram peldvietās.  

Šāda attīstība savukārt izceļ sievieti svarīgā vietā, jo šī tikumības attīstība cieši saistīta ar 

sieviešu stāvokļa jautājumu. Viņa iegūst zināmu vadīšanas spēku, viņai atveras visas 

profesijas un arodi, neskatoties uz to, vai tie viņai piemēroti vai nē.  

Viss šis pēdējo laiku tikumības raksturojums atrodams Bībelē. Bet it sevišķi “trīs nešķīstie 

gari, vardēm līdzīgi”, kas iznākuši no viltīgā pravieša un zvēra mutēm, ir tie, kas uz to laiku 

atstājuši savu zīmogu (Par. 16,13). Vardes arvien bijušas riebīgas, nešķīstas un slepenas 

dzīves iemiesojums. Bez šaubām, zem šīm trim vardēm ir domāti trīs galvenie grēki, ar 

kuru palīdzību antikrists pēdējā laikā cenšas sasniegt savu mērķi. Tie ir: ateisms, Dieva 

noliegšana; alkoholisms, žūpība, un maucība, izvirtība, nešķīstība. Tie ir grēki pret 

dievišķīgiem un dabas pirmatnējiem spēkiem, tādēļ iznīcinoši. Ateisms iznīcina jēdzienu 

par Dievu, tas šķir cilvēka garu no Dieva gara, no savas dzīves pamatspēka. Ateisms 

iznīcina cilvēkā eksistences, dzīves un morāles spēkus. Alkoholisms iznīcina cilvēka prātu, 

to dvēseles stiprāko spēku, kas vada dzīvi. Izvirtība iznīcina cilvēka miesu, dabīgo 

dzemdēšanas un dzīvības turpināšanas spējas.  

Ar šīm trim vardēm antikrists ir uzsācis uzbrukumu pret cilvēka garu, dvēseli un miesu, lai 

vienā reizē iznīcinātu visus dzīves spēkus. Tas ir viņa nolūks, sevišķi pēdējā laikā, jo viņš zin, 

ka viņam atlicis maz laika.  

Būtu ļoti interesanti salīdzināt Bībelē attēloto pēdējo laiku ar mūsdienām. Ja to darītu sīki, 

vajadzētu sarakstīt veselu grāmatu. Bet patlaban telpas neatļauj, tādēļ aprobežosimies ar 

trīs galveno grēku apskatu vispārējos vilcienos.  

Kādu lomu pašlaik spēlē ateisms? Kā vardes Ēģipres mocību laikā, tā ateisms mūsdienās ir 

iespiedies visur, katrā valstī un namā. Šodien mēs ar pilnu tiesību varam runāt par 

likumīgo (oficiālo), zinātnisko, politisko, saimniecisko, garīgo un noslēpumaino ateismu.  

Zem likumīgā ateisma jāsaprot tas, ka valsts vara noliedz kristīgo mācību, ar likumu noliedz 

ticības mācību skolās un to ierobežo valstī. Arī to, ka vadošie politiskie un sabiedriskie 

darbinieki, laikraksti un runas vīri nievā ticību. Tā ir mūslaika parasta parādība.  

Zinātnisks ateisms mēģina noliegt Dieva esamību ar zinātnisko palīdzību. Še pieskaitāmi 

moniftiskie un materiālistiskie uzskati, mācība par dzīves tapšanu un attīstību. Daudziem 

liekas pats par sevi saprotams, ka zinātnes sasniegumi ir anulējuši jēdzienu par Dievu. 

Kādā mērā šis viedoklis attaisnojams, to negribu izšķirt, bet jāatzīst, ka no vienas zinātnes 

daļas ir izveidojies ateistisks uzskats. Un tam ir liels iespaids.  

Politiskais ateisms no savas valsts un politiskās programmas ir izstrīpojis jēdzienu par 

Dievu un ticību. Te pieskaitāmi sociālistiskie, komunistiskie un arī daži citi nogrupējumi. Šīs 

kustības ir plašas un šai ateistiskai propagandai ir lielas sekas.  

Arī šo kustību saimnieciskā programma ir ateistiska. Piemēram, viņā uzņemta 

nepārtraukta darba nedēļa. Pēc piecām dienām strādniekam dota viena brīvdiena. Bet 

lieta iekārtota tā, lai diviem strādājošiem ģimenes locekļiem brīvdiena nebūtu reizē. 

Nolūks – aizkavēt garīga rakstura sapulcēšanos. Tas ir saimniecisks ateisms.  



Garīgs ateisms pret ticības tēzēm karo ar ticību. Tas neatzīst Kristus piedzimšanu no Svētā 

Gara, Viņa augšāmcelšanos, atpestīšanu caur Kristus nāvi, debesbraukšanu un 

atkalatnākšanu. To “kristīgo mācību” sludina no kanceles un ar drukātu vārdu; šis 

“evanģelijs” atrod daudz piekritēju. Visā kristīgā pasaulē iesūkusies šī mācība.  

Noslēpumainais ateisms ātri izplatās visādās slepenās savienībās. Teozofijai, 

antropozofijai, spiritismam un visādām okultiskām savienībām ir savas slepenas mācības. 

Darbojas anarķistiskas, nihilistiskas un seksuālas savienības, sazinājas ar pazemes spēkiem 

un “pazīst sātana dziļumus”.  

Šī daļa mūslaika cilvēcē ir plašāka nekā mēs domājam, un antikristus nešķīstām vardēm 

šinī netīrā gaisā ir plašs darba lauks.  

Ateisms ir dziļi iesakņojies mūslaika cilvēcē. Nekad agrāk kristīgā pasaule nav piedzīvojusi 

šādas atkāpšanās no ticības. Un šī parādība iet plašumā.  

Nesen man gadījās apmeklēt vājprātīgo dziedniecības iestādē kādu jaunu cilvēku, kas tur 

atradās dvēseles izmisumā. Apjautājos ārstam par viņa stāvokli. Notika mazs disputs. “Tur, 

uz laukiem, cilvēki tic visam: gariem, ellei, Dievam un ej sazini kam vēl,” teica šis kungs. 

“nav brīnums, ka paliek traki.” Pēc šī kunga loģikas kristīgā ticība padara cilvēku traku! Tas 

ir raksturīgs mūsdienu domu gaitu paraugs.  

Ateisms ir ausmas stars tikumiskās dzīves debesīs, pie tikumiem to pieskaita tieši tādēļ, ka 

tas ir visa tikumīgā iznīcināšanas pamats.  

Otrs grēks ir alkoholisms. Kas šeit būtu sakāms? Reibinošo dzērienu lietošana ir 

noziegums, kas apdraud un iznīcina cilvēka prātu, veselību, mantu, ģimenes un tautas 

eksistenci. Pasaules karš iznīcināja miljonus, nodarīja milzīgus materiālus zaudējumus, 

izsauca daudz asaru un izmisuma. Bet degvīns un alus ir to nodarījuši vēl lielākā mērā, un 

vēl šodien turpina savu postošo darbu. Jau gadiem ilgi darbojas dažādas līgas un kongresi, 

censdamies novērst karus. Bet tanī pašā laikā būvē klāt jaunas spirta dedzinātavas; uz 

alkohola monopola ienākumiem pamato valsts budžetus. Dzer vecs un jauns, bagāts un 

nabags, izglītots un neizglītots, vīrs un sieva, tēvs, māte un bērns. Žūpība aug. Prāta 

aptumšošanai un saimnieciskās dzīves izpostīšanai ar degvīnu tiek nodzerti miljardi. Tā 

taču ir nešķīstā varde, kas ņirgādamās sagatavo veselības un labklājības sabrukumu. Nekad 

pasaulē nav tik daudz dzerts, kā tagad. Cilvēki streipuļo uz kapa pusi.  

Trešais grēks ir maucība. Arī šis ļaunums ir dziļi iesakņojies visdažādākās sabiedrības šķirās. 

Šī varde iekļūst katrā namā un darbojas tumsā. Laulības dzīve ir kļuvusi par joku. Bērnu 

dzimšana regresē. Neuzticība starp laulātiem ir ikdienišķa parādība. Satrp jauniešiem bieži 

gadās seksuāli sarežģījumi. Tam vēl piebiedrojas visādi “Kanaanas tautas grēki”, aizliegtās 

seksuālās attiecības, kas grauj miesu un prātu. No tā cieš tautas veselība un dzīves prieks. 

Liels skaits pašnāvības un vājprātības gadījumu liekami uz šī nešķīstā grēka rēķina. Liekas, 

itkā sātans jau tuvu savam mērķim. Izplatas veneriskas slimības. Šīs bēdīgās parādības 

novēršanai valstis ir spiestas ziedot lielas summas, bet panākumi nav diezgan spīdoši.  

Nav iespējams uzskaitīt visus grēkus pret tikumību un visus ļaunumus, kas ceļas no tiem. 

Vēl būtu atzīmējams, ka bērni zaudē cieņu pret vecākiem. Tā ir atkāpšanās no dzīves 

pamatprasības, tā nes lāstus un nāvi. Ļaunumi bijuši no laika gala. Bet ko novērojam 



mūsdienās, tas tālu pārsniedz visu līdz šim redzēto. Mums jāatzīst, ka Svētā Gara 

pareģojumi par pēdējo laiku arī šinī ziņā piepildas.  

Ausmas stari arī šeit apgaismo mūžības kalngalus.  

 

Zīmes zinātnes un tehnikas pasaulē.  

No Svētiem Rakstiem redzams, ka neskatoties uz ļaunumiem un netikumiem, cilvēku 

gudrība pirms tā Kunga atnākšanas kļūst liela. Cilvēki dara brīnumus, ierobežo dabas 

spēkus, un caur to ļoti paceļas personas autoritāte. Tie lielas ar gudrību, un to gudrību ir 

daudz. Tas redzams no Parādīšanas grāmatas un apustuļu rakstiem. Arī Daniela vārdus: 

“Un atzīšana vairosies” (Dan. 12,4.6.) varam tā saprast. Salīdzināsim šo zīmi ar mūsdienām, 

un atkal mums būs iespaidīgs pierādījums.  

Zinātnieki tiešām dara brīnumus. Uzmeklē un pēta zvaigznes. Ar elektrības atrašanu 

sasniegtas brīnišķīgas lietas: elektrisks apgaismojums, telefons, radio, televīzija... 

Atstatuma vairs nav.  

Satiksmes līdzekļi ir apbrīnojami. Ātrvilcieni un lieli tvaikoņi, priekšzīmīgi iekārtoti 

satiksmes plāni un ceļojumu biroji dod iespēju īsā laikā nokļūt visattālāk pasaules malā.  

Gaiss ir iekarots. Virs mums lido lieli aeroplāni un gaisa kuģi. Vēl nesen “Grafs Cepelins” 21 

dienā lidoja apkārt pasaulei. Pateicoties šādai ātrai satiksmei, visa pasaule mūsu priekšā ir 

itkā uz galda izklāta. Modernie laikraksti rūpējas, lai mēs būtu visu notikumu kursā. 

Ļaunums un attikristus gars šādā ceļā var ātri izplatīties; bet arī evanģelijs lido ātri. Šie 

lieliskie satiksmes ceļi ļauj vienai personai valdīt visu pasaulino viena centra, un tas ir no 

svara antikristum. Tādā ceļā viņš viegli var izplatīt savu varu visā pasaulē.  

Tehnikas brīnumi uz katra soļa. Zem ūdens brauc lieli kreiseri ar simtiem cilvēku, un tie 

paliek zem ūdens stundām, pat dienām ilgi. Milzīgas drukmašīnas stundas laikā izmet 

tūkstošiem eksemplāru. Un ja šie darbi ir ļauna rakstura! Amerikāņu debesskrāpji atgādina 

Bābeles torņa notikumu. Pāri upēm karājas milzīgi tilti, pa kuriem joņo ātrvilcieni, 

automobīļi un citi satiksmes līdzekļi. Cilvēks dzird un pat redz, kas tanī laikā notiek otrā 

pasaules malā.  

Ārsti dara brīnumus: Sagraiza cilvēku un to atkal sašuj; pieliek tam mākslīgus locekļus un 

izārstē sarežģītas slimības.  

Ja no kapiem uzceltos mūsu senči, tie pasauli vairs nepazītu – tik stiprā mērā tā 

pārvērtusies. Ja cilvēks visu to būtu sasniedzis jau laika ausmā, kāda gan būtu izvērtusies 

dzīve! Bet liekas, ka viss progress stāv sakarā ar pēdējo laiku, tas ir pēdējā laika zīme: 

“Atzīšana vairosies!”  

 

Ausmas stari garīgās dzīves debesīs.  

(Mat. 24,9-14, 23-26; Mark. 13,9-13; Lūk. 21,12-19.) 

Kāda būs pēdējo laiku vispārējā garīgā dzīve, par to atrodam Svētos Rakstos dažus 

paskaidrojumus. Bet, ka kristīgā draudze pastāvēs, par to Jēzus atgādina savās runās par 

pēdējo laiku notikumiem.  



Pēdējo laiku draudzes garīgā dzīvē manāmi četri raksturīgi vilcieni. Tie ir: vajāšanas, viltus 

mācības, atslābums un evanģelija sludināšana.  

Vajāšanas – ļoti plašas un daudzpusīgas. Valdošā vara sauc ticīgos pie tiesas, piespiež 

smagus sodus. Laicīgo baznīcu vadoņi ievilina Kristus draudzes locekļus savos lūgšanas 

namos un tur pauž nejēdzības. Radinieki – tēvs, dēls, māte, meita viens otru nodod, moka 

un pat noslepkavo. Tautas masa apspiež, zaimo un ienīst ticīgajos, jo “jūs tapsiet ienīdēti 

Mana vārda dēļ”. Vispārēja ļoti plaša asiņaina vajāšana Dieva bērniem nekur nedod miera. 

Nekur nav iespējams vieglāk uzelpot, ne valstī, ne sabiedrībā, pat mājās ne.  

Vajāšanas iespiežas arī draudzē, jo šeit visi nav “īstie kvieši”, bet “daudzi apgrēcināsies, un 

viens otru nodos”. Tad pret ticību vienaldzīgi palikušie kristīgajie ies līdzi pasaulei, 

atcerēsies, ka viens jeb otrs draudzes loceklis viņu kādreiz rājis. Tagad pienācis laiks 

atmaksāt, un viņi paliek par nodevējiem. Tā tad arī draudzē visos locekļos vairs nav 

nopietna gara.  

Visās šinīs bēdās ir tikai divi pastāvēšanas un uzvaras līdzekļi: “Nebēdājaties! Tas ir jūsu 

Tēva Gars, kas iekš jums runā” un “kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts”. Svētā gara 

klātbūtne un pacietība un pastāvība ciešanās ir ticīgajo uzvaras līdzekļi i tagad, i visos 

laikos.  

Visādas viltus mācības ātri izplatās. Sevišķi daudzi uzdodas par Kristu un mēģina iegūt varu 

pār Dieva draudzi. Lai to panāktu, tiek ņemtas palīgā dažādas brīnišķīgas lietas, vareni 

darbi un sludināšana un dziedināšana garā. Šeit Kristus brīdina: “Bet neticiet!”  

Tanīs laikos arī atslābums atrod vietu daudzās sirdīs, jo pateicoties grūtiem apstākļiem, ne 

visi paliek spēcīgi, “un mīlestība pie daudziem izdzisīs”. Notiek kā Laodiķejas draudzē: 

ģeķīgo jaunavu lampas izdziest, viņas pašas aizmieg, bet gudrajām ir daudz pūļu, lai 

neļautu ugunim izdzist.  

Un šajos apstākļos tomēr klausās evanģelija sludināšanu. Evanģēlijs izplatas pa visu 

pasauli. Lai gan daudzi to nepieņem, tie tomēr dabū zināt, ka Jēzus viņus atpestījis, ka viņi 

patiesībā pieder Jēzum un ka Viņš drīz ieradīsies spriest tiesu pār tiem.  

Šīm Kristus aizrādītām zīmēm garīgā dzīvē vēl pievienojas piektā, ļoti skaidra zīme, par 

kuru runāts apustuļu rakstos: lielā atkāpšanās, proti tā parādība, ka kristīgā pasaule 

neatzīst Kristu par Dieva Dēlu. Tas ir antikristus galvenais mērķis. Viņš ar visiem līdzekļiem 

cenšas to sasniegt, un panākumi nebūt nav mazi. Cilvēki atkāpjas.  

Tagad salīdzināsim šo ainu ar mūsdienu garīgo dzīvi. Pārsteigti atrodam, ka līdzība ir liela.  

Vajāšanas. Tagad gan nav manāmas vispārējas kristīgo vajāšanas; un tomēr ir valstis, kurās 

ticība aprobežota dekrētiem, kur ticīgajiem pienākušas grūtas dienas. Izsūtīšanas, 

apcietināšanas un sodi ir ikdienišķas parādības. Dažā “kristīgā zemē” pat lijušas mocekļu 

asinis. Kaut arī nav vispārējas vajāšanas, tomēr apskatīsim ļaužu noskaņojumu. Lielās ļaužu 

masās dīgst naids pret ticību. Un ja likumīga vara nesargātu, ticīgiem dažās vietās klātos 

ļoti slikti. Arī mūsu dzimtenē bijušas dzirdamas Dieva un ticību zaimojošas, niknas balsis. 

Un šis niknums ir tieši tāds, par kādu runāja Kristus. Tas pat pārņēmis vienu otru zinātnes 

un valsts vīru; dažs garīdznieks raugās ar tumšu skatu draudzes attīstībā; daži laikraksti un 

oratori uzkūda tautu; daudzi ģimenes locekļi no visas sirds ienīst savus ticīgos tuviniekus. 



Zem pelniem kvēlo uguns. Gaida izdevīgo brīdi. Un šis brīdis var pienākt varas maiņas laikā, 

un mūsu priekšā atvērsies Kristus darudzes smags, asiņains moku ceļš, pilns upuru, 

ciešanas un tomēr svētas sajūsmas.  

Neskaidras viltus mācības, kas liecina par pēdējo laiku tuvošanos, patlaban ātri izplatās. 

Nav iespējams šeit sīki apskatīt visas tās neskaidrās, nepatiesās mācības, kā: materiālismu, 

panteismu, teozofiju, spiritismu, ideālismu, protestantismu, budismu un daudz citas, kas 

pastāv ārpus Kristus draudzes. Tomēr tām ir liels iespaids uz draudzes attīstību un arī šeit 

Svētie Raksti mums piekodina palikt bezvainīgiem.  

Arī pat ļoti neskaidras garīgas mācības atrod piekritējus un ir draudzei bīstamas. Viņās ir 

jūtamas iespaidotas neskaidrības. Tiek ievērota Izraēla atpūtas diena, noteikti ēdieni, 

maksas, utt. Un, kā jau teicu, šādas lietas atrod piekritējus.  

Dienas kārtībā ir arī neskaidrības dvēseles ticības pamatā. Nespēj izšķirt, kas ir dvēseles, 

kas Dieva Gara izpaudums. Tādēļ ticīgo sanāksmēs pieļauj šīs neskaidrības, kas stipri kavē 

Kristus evanģēlija izplatīšanos. Liela loma šeit piekrīt visādām parādībām, sapņiem, balsīm, 

bet tās bieži nāk no nepatiesiem avotiem un kaitē draudzei.  

Par Svētā Gara kristību un tās dāvanām nav noteikta jēdziena, to saprot nepareizi un 

iztulko pēc sava prāta. Cītīgi meklē visādas brīnišķīgas zīmes un parādības, un ja kāds kaut 

ko spēj darīt, tādam ir liels iespaids. Šādās lietās Sv. Raksti ieteic skaidru prātu.  

Ir arī dīvainas mācības. Kāda sieviete aicina cilvēkus atšķirties no pārējiem un sekot viņai. 

Viņas upuri pārdod savu mantu, ierodas viņas pilsētā un šeit nokļūst briesmīgā postā; viņi 

tikuši piekrāpti, jo nekāda svēto nošķiršana, kā viņa teica, nav notikusi. Kāds ceļo pa 

pasauli, apsola dziedēt slimniekus; visas slimības esot grēku sekas. Kāds atkal sludina 

bezgrēcīgu dzīves veidu, pie tam atļaudams dejošanu, kino un teātra izrādes, vīnu, 

smēķēšanu un citas tamlīdzīgas lietas. Jēdziens par grēku šeit ļoti neskaidrs, ir pat manāma 

grēkošana pret tikumību.  

Mācība par pārkristīšanu Jēzus vārdā, par neredzamo Vakariņa mielastu, par jau notikušo 

pirmo augšāmcelšanos, par pastāvošo miera valstību šeit ņēmuši virsroku. Daži jau 

nonākuši līdz – Kanaanai. Citi sevi skaita brūtes draudzē. Daudzās kustībās sievietēmn ir 

liels iespaids, viņas ieņem vadošās vietas. Šādu parādību plašajā pasaulē ir daudz. Izrādās, 

ka nemierīgie gari bieži sevi mēdz dēvēt par Kristu jeb kādu no praviešiem. Reizēm šeit, 

reizēm tur parādas kāds, kas sevi sauc par pravieti jeb Kristu. Dažs Amerikas pravietis 

nosaka pastardienas datumu; Vācijā iznirst kāda “liela gaisma” un “pestītājs”: viņi atrod 

piekritējus.  

Vispopulārākais ir kļuvis Krišnamurti, kuru teozofiskā savienība izsludina par jauno mesiju. 

Šī kustība atrod piekritējus starp bagātiem un izglītotiem visās piecās pasaules daļās. Pats 

Krišanmurti ir vienkāršs jauneklis, indusa ierēdņa dēls. Tagad viņš ir iekļuvis mesijas godā, 

un viņam ir miljoniem piekritēju.  

Šāda ir mūsdienu garīgās dzīves cīņa.  

Atslābums ir viena no raksturīgākām pēdējo laiku īpašībām. Šī sērga, kā ļauns gars nomāc 

mūslaiku ticīgos. Atmodas nedēļās, garīgos kongresos un svētīšanās sapulcēs iekustina 

lielas ļaužu masas. Tad manāma it kā jauna uguns, bet drīz atkal nonāk vecā stāvoklī. Pat 



gara varoņi sajūt atslābumu. Kā noslēpumains spēks, nogurums un vienaldzība velk 

kristīgos atpakaļ. Ir jūtams Laodiķejas un ģeķīgo jumpravu laiks. Sapulcēs cilvēkus moka 

miegs. Liekas, it kā šeit nelīdz arī nopietnas lūgšanas un centība. Tikai svētā cīņa un 

izturība līdz galam glābj no šā ļaunuma.  

Evanģēlija sludināšana. Savādi, ka tieši tagad, neskatoties uz augstāk minētām grūtībām, 

evanģelijs vareni izplatās. Kaut arī visas tautas nav atgriezušās, tomēr pateicoties 

moderniem satiksmes līdzekļiem un tautu staigāšanai kara laikā, pateicoties Eiropas 

iespaidam citās pasaules daļās, un galvenokārt – pateicoties misionāru darbībai visas 

tautas ir dzirdējušas Kristus evanģeliju un viņa nozīmi.  

Patlaban arī evanģēlijs izplatas ļoti ātri. Vairākām savienībām ir misiones automobīļi, 

aeroplāni un lidmašīnas un vilcienos dievkalpojumu vagoni. Tā Kunga sūtņi apmeklē 

vientuļās salas un izlaužas cauri džungļiem. Sevišķi lielu darbu veic Bībeles biedrības, ar 

Anglijas un Ārzemju Bībeles biedrību priekšgalā. Katru gadu tiek nodrukāts tūkstošiem 

eksemplāru garīgā satura grāmatu, tās izdala pa visām pasaules malām. Rakstniecībai pie 

evanģelija izplatīšanas milzīga nozīme, tādēļ tas apstāklis tiek izmantots jo plaši.  

Ņemot vērā mūslaika modernos un ātros satiksmes līdzekļus, attīstīto drukas mākslu un 

rosīgu evanģelizēšanu, mēs stāvam tās patiesības priekšā, ka ir pienācis laiks, kad visas 

tautas dzird evanģeliju. Sevišķi bieži ir dzirdamas balsis par Kristus atnākšanu. Ateisms un 

atslābums tomēr nav spējuši aizkavēt evanģelija izplatīšanos. Vai mēs šet neredzam, ka 

Kristus vārdi piepildas?  

Salīdzinādami pēdējo garīgās dzīves zīmi – lielo atkāpšanos, ar mūsdienu dzīves 

parādībām, mums nevajag tērēt daudz vārdu. Jau iepriekš redzējām, kādā mērā ateisms 

visur izplatījies. Tikai atliek vēlreiz pastrīpot, ka šis ateisms ir sevišķi izplatīts “kristīgā 

pasaulē” un viņa raksturīgā pazīme ir Jēzus kā Dieva Dēla noliegšana, un ateismā Kristus 

personība un jēdziens par Dievu un Svētiem Rakstiem ir vai nu sagrozīti jeb pavisam 

noliegti. Vēl jāpiemin, ka tieši “kristīgās ticības” zinātne, kurai vajadzēja pareizi tulkot 

Svētos Rakstus un Dieva Vārdus, ir visvairāk palīdzējusi ateisma izplatīšanā. Plašāka, kā 

jebkad agrāk, ir tagadējā lielā atkāpšanās, un vēl tieši kristīgās zemēs.  

Tie ir gaiši mūžības rīta stari garīgās dzīves debesīs. Vai to, prātīgāk apdomājot, var 

noliegt?  

Visas šīs parādības izveidosies par lielo bēdu sākumu. Un tanīs bēdu laikos draudze 

piedzīvos tos goda pilnos notikumus, par kuriem dzirdēsim turpmāk. Un Kristus šeit vēl 

pieminējis kādu sevišķu zīmi, par kuru nevaru noklusēt. Tas ir Dieva vīģeskoks, jūdi. 

Turpmāk par jūdiem būs runāts vairāk. Tādēļ šo interesanto tematu un šo spožāko ausmas 

staru mūžības debesīs tagad, nevarēdams paiet tam garām, skaršu tikai pavirši.  

 

Vīģeskoks uzplaukst.  

(Mat. 24,32.) 

Kad Jēzus runā par vīģeskoku, viņš ar to domā jūdu tautu. Viņš runā arī par “citiem 

kokiem”, kas varētu būt citas tautas un parādības. Vīģeskoks ir izraēļa simbols. Šīs tautas 



dzīves gaitas mums izskaidro Dieva laikus vēstures ritumā. Izraēlis pašreiz ceļo. Ar 

cionismu ir nodibināta jūdu nacionālā centrālā organizācija.  

Liela daļa pa pasauli izkaisīto jūdu sākuši nopietni domāt par atgriešanos dzimtenē. Šinī 

ziņā pēdējos desmit gados ir sperti ievērojami soļi. Pateicoties pasaules karam, Palestīna 

atbrīvojās no nomācošās Turcijas virskundzības un nokļuva zem Anglijas protektorāta, kas 

atzīst svētos solījumus un rīkojumus, kuri skar Palestīnu un jūdu tautu. Un Anglijas ārlietu 

ministija deklarēja: “Palestīnu atpakaļ jūdiem!”  

Kopš tā laika jūdi Palestīnā kolonizējuši lielus zemes gabalus, nodibinājuši prāvus 

uzņēmumus, sākuši izvest elektrizācijas un kanalizācijas darbus. Tagad viņiem jau 

nodibināta sava kultūrpašvaldība un izvēlēts prezidents. Tur darbojas arī moderna 

universitāte.  

Rosīgi darbojas plašā cionisma organizācija un no visām pasaules malām jūdi un viņu 

bagātības saplūst Palestīnā. Miroņu kauli ielejā brakšķ (Ecek. 37,1-14) un Dieva vīģeskoks 

plaukst un liecina, ka vasara klāt. Mūžības ausmas stari zeltī solījuma kalnu virsotnes.  

Vēl Dieva pulkstens nav sitis un sātans mēģina izjaukt to, kas apsolīts. Tā Palestīnā jūdu 

ieceļošanas dēļ izcēlās arābu dumpis. Laikraksti rakstīja nelabvēlīgā garā, ka Anglija, 

pamatojoties uz Abraama solījuma, gribot arābu dzimteni atdot jūdiem. Šis dumpis bija 

elles varas mēģinājums izjaukt Kristus atnākšanas zīmes; bet viss norit zināmā kārtībā un 

solījumi piepildas.  

1919. gada martā, blakus 515 000 muhamedāņiem un 62 000 kristīgiem Palestīnā jau 

dzīvoja 65 000 jūdu. Šodien to skaits ir krietni lielāks. Viņu mērķis ir savā dzimtenē 

nodibināt jūdu valsti. Un sevišķi interesanti ir tas, ka pēdējā laikā jūdi sākuši pētīt Jauno 

Derību. To nopietni lasa skolās un mājās. Mesijas domas pamodušās jūdu dvēselēs un 

rodas jautājums, vai tik Jēzus tomēr nav tas gaidītais Mesija? Liekas, bijis pamatots kāda 

redzama jūdu vēsturnieka izteiciens kādā kongresā: “Vīrs, kurš patlaban visvairāk 

nodarbina jūdu prātus, ir Nācaretes Jēzus. Viņu pazīst katrs jūdu bērns.”  

Tie ir goda un cerību pilnie, iespaidīgie ausmas stari mūžības debesīs, pumpuri Dieva 

vīģeskokā. “Kad jūs visu to dzirdēsiet, tad paceļat savas acis, jo atpestīšana ir tuvu.” Esam 

varējuši apbrīnot skaistos ausmas starus, kas sludina mūžīgas dienas sākumu. Šeit esam 

iemācījušies divas lietas: a) ka tā Kunga atnākšanas zīmes ir politiski sarežģījumi, 

pārmaiņas dabā, saimnieciskie satricinājumi, tikumības pagrimšana, zinātnes attīstība, 

vajāšanas, neskaidras mācības, atslābums, evanģelija izplatīšanās, liela atkāpšanās un jūdu 

kustība – tās ir zīmes garīgā dzīvē; b) ka visas zīmes un pareģojumi brīnišķā kārtā piepildas. 

Šie fakti liek mums nopietni domāt, gatavoties, būt modriem.  

 

Saule lec.  

(Mat. 24.29-31.) 

Pasaules pēdējās minūtes aizrit ātri. Saules gaisma zūd, elementi sakūst, zeme līgojas. 

Skan savādas bazūnes skaņas. Debess malā mirdz līdz šim neredzēta zvaigzne, tā izaug par 

bezgalīgu gaismas jūru. Parādas Kristus tēls. Viņa pretinieki un grēcinieki kliedz, vaidi pilda 

telpas. Un starp vaidiem dzirdama svēto prieka dziesma un atpestīto gaviles, jo tie iznākuši 



no saviem kapiem. Gaidošā draudze savienojas ar augšāmcēlušiem un paceļas debesīs, 

pretīm tam Kungam. “Viņi iet uz Ciānu gavilēdami, mūžīgs prieks ir virs viņu galvām.” 

Antikristus pasaule sēro.  

“Laimīgs un svēts ir tas, kam ir daļa pirmajā augšāmcelšanās.”  

 

Saules uzlēkšanas laiks.  

Kad nāks Jēzus? Kādā gadā, kurā dienā? To uzzināt arvien ir bijusi kristīgo vēlēšanās. Jau 

apustuļi jautāja: “Kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcelsi Izraēla valstību?” Pirmie kristīgie 

katru dienu gaidīja Kristus atnākšanu. Šī griba uzzināt noteiktu laiku, ir pamodinājusi daudz 

pētniekus studēt Bībeles datus un pareģojumus. Daži no viņiem arī ir noteikuši termiņus. Ir 

bijuši gadījumi, ka cilvēki, ģērbušies baltos tērpos, dziedādami izgājuši no pilsētām, lai 

sagaidītu Kristus parādīšanos. Sevišķu rosību tanī ziņā uzrādījušas dažas sektes Amerikā. 

Bet visi šie uzdotie termiņi pagājuši; gaidītāji vīlušies un bijuši spiesti atgriesties mājās. Kas 

no mums neatceras bēdīgi slaveno 1925. gada 6. februāri? Bet vissaspīlētākā pastardienas 

gaidīšana bijusi 1844. gada 24. martā, Amerikā. Šis pareģojums aizgrābis masas, visi 

gaidījuši, bet velti.  

Vai kristīgajiem ir cerības kādreiz uzzināt Kristus atnākšanas dienu un gadu?  

Nekad!  

Svētie Raksti šinī ziņā ļoti precīzi un nopietni. “Bet par to dienu un stundu neviens nezina, 

ne tie debesu enģeļi, kā vien mans Tēvs.” (Mat. 24,36.) Markus evanģēlijs iet vēl tālāk: 

“Bet par to dienu jeb stundu neviens nezina, ne tie enģeļi, kas debesīs, ne tas Dēls, kā vien 

tas Tēvs.” (Mark. 13,32.) “Jums nepieklājas zināt tos laikus jeb brīžus, ko tas Tēvs savā paša 

varā nolicis.” (Ap.d. 1,7.) Tā ir skaidra valoda: apustuļi nezin, enģeļi nezin, tas Dēls nezin un 

nedabūs zināt. “Cilvēka dēls nāks kā zaglis.” Zaglis nekad iepriekš neziņo, kad viņš nāks. 

Jēzus nāks kā zibens. Arī to nevar noteikt, kad un kur iemirdzēsies zibens. Gadu un dienu 

mēs nekad neadabūsim zināt.  

Un tomēr Dievs savu tautu šinī ziņā nav atstājis pilnīgā tumsībā. Tiem, kurui staigā gaismā, 

Viņš ļauj redzēt ausmas zvaigzni. Jau augstāk redzējām mūžības ausmas starus, kas pirms 

tā Kunga atnākšanas zeltī kalnu virsotnes. Pamatojoties uz Svētos Rakstos pievestām 

zīmēm un pareģojumiem, varam nojaust laiku gala tuvošanos. Garīga acs pazīst Gara 

zīmes.  

Bet izņemot vispārējās zīmes, Dievs mums sevišķā ceļā ļauj nojaust Viņa laika sadalījumu.  

Dieva laika sadalījums ir septiņkārtīgs. Septiņi ir Dieva laika un žēlastības simbolisks 

skaitlis. Trijos simboliskos sakārtojumos mums parādas skaitlis septiņi, un ikreiz  pēc Dieva 

laika noteikšanas, trīs ir pilnības skaitlis. Ar to Dievs ar savu septiņkārtīgu laika sadalījumu 

it kā ļauj mums nojaust laika maiņu.  

1) Septiņās dienās – septiņās ērās – tika radīta pasaule; 2) Izraēla tautas laika dalīšana 

septiņos posmos; 3) Kristus draudze savās cīņās pārdzīvo septiņus periodus. (Sk. Par. 2. un 

3.).  



Septiņās dienās Dievs radījis pasauli. Šie septiņi gadi ļauj domāt par septiņiem gadu 

tūkstošiem, jo “Dievam tūkstoš gadi ir kā viena diena.” Bet par šo Dieva kalendāru pie 

pasaules radīšanas kaut ko rakstīšu vēlāk.  

Apskatīsim Izraēla laiku sadalīšanu. Sešas darba dienas, septītā dusas diena. Seši darba 

gadi, septītais dusas gads. Pēc septiņiem dusas gadiem, t.i. pēc 49 gadiem – piecdesmitais, 

svabadības gads. Tanī gadā netiek strādāts, pati zeme nes augļus; ieslodzītie atgūst 

brīvību, visi var iet atpakaļ pie sava tēva mantas. No šejienes varam taisīt zīmīgu slēdzienu: 

Seši gadu tūkstoši ir darba, ciešanas un cīņu laiks. Septītais gadu tūkstotis – miera valstība 

virs zemes. Un pēc Bībeles pareģojumiem drīz sasniegsim septīto gadu tūkstoti.  

Apskatīsim draudzes vēstures posmus. Arī tur redzam dalīšanu septiņos periodos. 

“Lukturis ar septiņiem zariem” nozīmē septiņas draudzes jeb Kristus draudzi septiņos 

laikmetos. Septiņas zvaigznes ir septiņu draudžu enģeļi, kuri no mūžības vada draudzes 

likteni virs zemes. Septiņas kvēlošas lampas pie troņa ir septiņi Dieva Gari, kas septiņos 

laikmetos apgaro septiņas draudzes. Tā tad, Dieva draudze virs zemes pārdzīvo septiņus 

periodus. Šī parādība mums arī ļauj nojaust laiku maiņu un beigas.  

 

Septiņas draudzes.  

Bet kā mēs no šiem septiņiem draudzes dzīves periodiem lai nojaušam, ka tā Kunga diena 

ir tuvu, kā lai redzam mūžības ausmas starus?  

Katra draudze sevī slēpj zināma laikmeta raksturu, un pēc tā varam spriest, kādā laikmetā 

mēs dzīvojam. Svēto Rakstu pētnieki un vēsturnieki, pamatodamies uz septiņu draudžu 

raksturīgām pazīmēm, sastādījuši sīku laikmetu shēmu:  

Efezas draudze – pirmā miera draudze pēc Svētā Gara izliešanas, 30.-100.g. pēc Kristus.  

Smirnas daudze, vajāšanu un mocekļu laiku draudze – desmit bēdu dienas; desmit asiņaini 

vajāšanas laiki zem pagāniskās Romas virskundzības, 100.-320.g. pēc Kristus.  

Pergamas draudze, viduslaiki ar tumšo katoļu varu un pāvesta sēdekli “kur ir sātana 

tronis”; tur nācās dzīvot un ciest Kristus draudzei no 320.-1500.g. pēc Kristus.  

Tiatīras draudze, ticības reformācijas laiks, kad vienā pusē cīnas un karo mazs spēks par 

Jēzus draudzi, un pret to stājas sieviete Izabele – katoļu baznīca, kas moca un piekrāpj 

Dieva kalpus; no 1500. gada līdz 17. gadusimteņa beigām.  

Sardas draudze – mazs pulciņš, kas savas drēbes uzglabājis – miera, iekšēja misiones 

darba, brāļu draudžu un vairāku ticīgo draudžu dibināšanas laiks; 19-ais gadusimtenis.  

Filadelfijas draudze, brāļu mīlestības, savienošanās, svētdienskolu, pagānu apgaismošanas 

un ticīgo apvienošanas laiks; 18-ais gadusimtenis.  

Laodiķejas draudze, atslābuma un jaunavu aizmigšanas laiks, kur vajāšanas un Dieva 

noliegšana ņem virsroku un draudžu locekļu mīlestība atdziest. Tas Kungs jau stāv pie šīs 

draudzes durvīm, lai to vestu savās vakariņās. Viņa balss skan pār kalniem un uzkalniem. 

Gudrās jaunavas, kuras bija modras, atvēra Viņam durvis. Šis laikmets ir sācies ar pasaules 

karu. Mēs dzīvojam šai laikā. Tā Kunga balss skan pār kalniem, vasara ir pie durvīm, gaviļu 

laiks klāt, zelta mūžības rīta stari jau mirdz. Laimīgs, kas atvērs durvis, jo pie tā Viņš grib 

ieiet.  



Tā Dievs mums pavēl vērot laiku un ļauj to caur zīmēm nojaust. Izraēla laika skaitīšana dod 

iespēju nojaust drīzu septītā gadu tūkstoša sākumu. Septiņu draudžu laiki mums ziņo, ka 

dzīvojam Laodiķejas dienās, pēdējās draudzes dienās, kad dzirdēsim tā Kunga soļus 

tuvojamies. Tagad vēl metīsim īsu skatu septiņās tapšanas dienās, jo aprobežotā telpa 

neļauj plašāk apspriest šo interesanto tematu!  

 

Septiņas dienas.  

Mēs nezinam kad tika radīta zemeslode; nezinam arī, kāda tā sākumā izskatījās. Bībele 

sniedz mums aprakstu tikai no tā laika, kad tā vēl bija tukša, kad tumsa klāja dziļumus un 

Dieva Gars lidinājās virs ūdeņiem. Šis apraksts ir raksturīga aina no pasaules vēstures un 

arī no cilvēka sirds stāvokļa, tumšā haosa, pirms Dieva pārveidošanas darba. Radīšanas 

dienas simboliski attēlo Dieva darbu sirds atjaunošanā un arī Dieva valstības izveidošanu 

virs zemes. Apskatīsim īsumā pēdējo. Un arī šeit atrodam septiņus Dieva laikmetus. 

Pamatojoties uz tiem, varam nojaust laika galu, iziedami no tā punkta, ka katra radīšanas 

diena līdzinās tūkstots gadiem.  

Pirmā dienā tiek radīta gaisma. Visu Dieva darbu sākums ir gaisma. Pirmajos tūkstots 

gados sāka sludināt Jehovas vārdu, un tas kļuva redzams tumsā esošai tautai.  

Otrā dienā tiek izšķirtas divas ūdens masas. Tauta ir kā ūdens. Otrā gadu tūkstotī pirmo 

reizi izšķir divas tautas: Dieva bērnus un pasaules bērnus (1.Moz. 6,2-4.). Šeit pirmo reizi 

izpaužas Kristus draudzes atšķiršanas doma.  

Trešā dienā pamodās zaļā daba: koki, puķes, zāle. Trešā gadu tūkstotī cilvēkam tiek doti 

pirmie noteiktie solījumi par nākamo dzīvi un atpestīšanu. Solījums un Abraama 

izredzēšana, Izraela draudzes dibināšana, templis, upuris, svētās zemes iekarošana, Dāvida 

tronis un vēl daudz kas cits ir kā cerības zaļā daba, kas aicina un vada cilvēku pretī pilnīgai 

atpestīšanai, jaunā rīta ausmai.  

Ceturtā dienā top gaismas ķermeņi: saule, mēness, zvaigznes. Ceturtā gadu tūkstotī, no 

Dāvida līdz Kristum, kā zvaigznes tumšā naktī mirdz gara apgaismotie pravieši. Šī laikmeta 

beigās paceļas dzīvības saule savā spožumā – parādas Jēzus, visu tautu mūžīga saule un 

Gaisma. Tā kā pēc saules noteic gadus un stundas, tā arī Jēzus ir palicis par laiku 

skaitīšanas izejas punktu. Tiek radīts mēness – draudzes simbols. Kā mēness no saules, tā 

draudze savu gaismu dabū no Kristus, un tai, stāvošai kā pilsētai kalnā, jāapgaismo tumšā 

pasaule. Tanī laikā – Vasarsvētkos – rodas draudze. Arī zvaigznes top radītas, un tanī laikā 

piedzimst daudz cilvēku bērni, kuriem jāmirdz “kā gaišām zvaigznēm”.  

Piektā dienā top dzīvā pasaule, organiskā dzīve: putni un zivis. Piektā gadu tūkstotī Dieva 

valstībā ir liela rosība. Piedzimst “jauni radījumi iekš Kristus” (2.Kor. 5,17); Ir liels zvejas – 

atmodas laiks un visās tautās iesākas Kristus mācības uzvaras gājiens.  

Sestā dienā tiek radīti zvēri, rāpuļi un dabas augstākais sasniegums – cilvēku pāris – valdīt, 

darboties, izpildīt Dieva nodomus. Sestā gadu tūkstotī garīgā dzīvē atklajas Dievu 

noliedzošās slepenās savienības, “nešķīstie gari, vardēm līdzīgi.” Sestā gadu tūkstoša 

beigās, mūslaikos, rodas visniknākais un ļaunākais zvērs – antikristus, grēka cilvēks. Tanī 

pašā laikā ierodas arī skaistākais cilvēku pāris, valdnieks un Dieva nodomu izpildītājs: 



Kristus un Viņa brūte. Viņi satiekas pirmajā augšāmcelšanās. “Vēl nav atklājies, kas mēs 

būsim, bet mēs zinam, ka tad, kad Kristus, mūsu dzīvība, parādīsies, mēs būsim Viņam 

līdzīgi.”  

Septītā diena ir miera un dusas diena. Septītā tūkstošgadu diena ir lielā miera valstība virs 

zemes, kad Dieva tauta dus Dievā, kā Dievs dus pēc saviem darbiem. “tad nu atliek svēta 

dusēšana Dieva ļaudīm.”  

 

(Septiņu dienu – gadutūkstošu iedalījums ir šķietami pareizs jēdziens par Dieva laika periodiem. Bet 

tā, ka mēs šeit Dieva kalendāru būtu skaidri sapratuši, negribētos apgalvot; jo viņa jēdzieni par 

laika skaitīšanu mums noteikti nav zināmi, tāpat mums precīzi nav zināms, cik veca ir mūsu zeme. 

Tā tad Jēzus atnākšanas brīdi pareizi nevaram noteikt.)  

 

Tātad Dievs savu draudzi nav atstājis nezināšanā, bet ir devis dažādas zīmes, ziņojis par 

savu laiku sadalīšanu un nodomu. Par tā Kunga dienu mums tad ziņos laika zīmes, ausmas 

stari kalnu virsotnēs, Izraēla laika skaitīšana, draudžu periodi un tapšanas dienas. Svētais 

Gars mūsu dvēselē dod zīmi, ka stāvam lielo notikumu priekšā. “Rīta zvaigzne uzleks Dieva 

ļaužu sirdīs.”  

Cik labi, ka visu to nojaušam. Šī diena nevienu nepārsteigs, kā zaglis. Vēl šodien varam 

aizsteigties uz Golgātu un tur iegūt kādu tērpu ar krusta zīmi, pilnīgu pestīšanu, kas gaida 

visus, arī Tevi!  

Pasteidzies, kamēr nav par vēlu! Nāc šodien! Mūsu Kungs patiešām nāks. Viņa ļaudis un 

gaidītāji negaida velti.  

Pēc Vācijas – Francijas kara, 1871. gadā, vācu brašie karapulki atgriezās dzimtenē. Pie 

katra vilciena atnākšanas Strasburgas stacijā uzkavējās nabadzīgi ģērbies puisēns, basām 

kājām. Viņš jau vairākas dienas nāca turp un uz perona stāvēdams vēroja kareivjus, kas 

izkāpa no vilciena un slēgtās rindās devās projām. Kad pēdējais vīrs bija aizgājis, zēns 

griezās pie stacijas priekšnieka ar jautājumu: “Priekšnieka kungs! Vai mana tēva šinī 

vilcienā nebija?” Uz šādu jautājumu stacijas priekšnieks nezināja dot atbildi. Nākošās 

dienās, pēc karaspēka ešalonu iebraukšanas, atkārtojas tas pats, kas iepriekšējās dienās. 

Tā zēns nāca vairākas dienas. Stacijas priekšnieks sāka interesēties par šo lietu un beidzot 

apjautājās, kur esot zēna tēvs? Puisēns pastāstīja, ka tas jau pagājušajā gadā esot aizgājis 

karā. Māte slima guļot mājās, istaba esot nekurināta, maizes neesot; pārtiekot no tā, ko 

viņš, mazs zēns, nopelnot ar laikrakstu pārdošanu. “Māte mani katru dienu sūta uz staciju 

redzēt, vai kopā ar citiem neiebrauks arī mans tēvs. Es ar māti, mēs to tik ļoti gaidam!” 

zēns nobeidza. Stacijas priekšnieks bija aizkustināts. Rīt vajadzēja pienākt pēdējam 

ešalonam. Zēns jau agri bij atnācis. Arī stacijas priekšnieks juta uztraukumu. Piebrauca 

vilciens. Uzvarētāji izkāpa no vagoniem un dziedādami devās mājās. Zēna acis pētīja katru 

kareivi. Pēdējie vīri pagāja garām. Auksts vējš purināja zēna matus, viņš bija nosalis. “Mūsu 

tēva nebija” viņš raudāja.  

Pie Mecas cietokšņa, zem lielas egles stāvēja mazs koka krusts; zem tā dusēja puisēna 

tēvs; zēna un slimās mātes gaidīšana bija velta!  



Dieva draudze! Tavs Tēvs nav miris, tu negaidi velti. Tavs Kungs dzīvo un tev saka: “redzi, 

Es nāku drīz!” Un gaidošais bērns sauc: “Nāc drīz, Kungs Jēzu!”  

Jēzus nāks! Lai slavēts Dieva vārds! 

 

 

II. 

Tā Kunga dienas notikumu kārtība. 
“Bet tā Kunga diena nāks kā zaglis naktī”. 2.Pēt. 3,10.  

“Es biju garā, tā Kunga dienā”. Par. 1,10.  

 

Stājoties pie šī grūtā temata iztirzāšanas, darīšu to no sekojošiem viedokļiem: vispirms 

runāšu par tā Kunga dienas jēdzienu, tad par dažādiem uzskatiem un par saviem 

personīgiem pētījumiem šinī nozarē, tad: kādēļ mums jāpēta tā Kunga dienas notikumu 

kārtība un, beidzot par pašu šo notikumu kārtību – un to atkal ar divi viedokļiem:  

1) notikumu kārtība tā Kunga dienā un 2) Rakstu vietas, kas liecina par šo kārtību.  

 

1. 

Jēdziens par tā Kunga dienu. 
Par tā Kunga dienu vispārējos vilcienos ir divējādi jēdzieni. Daži zem tā saprot tikai 24 

stundas garu dienu un proti svētdienu – nedēļas pirmo – Jēzus augšāmcelšanās dienu, kad 

tika nodibināta draudze un iecelti apustuļi un kad pirmā draudze sāka pulcēties kopā.  

Pēc otrā uzskata tā Kunga diena nav īsa, 24 stundu diena, bet periods pēdējā laikā, kurā 

ietilpst visi pēdējie laika notikumi, par kuriem runājām. Tā tad, tas būtu pēdējais laikmets 

Dieva septiņkārtējā laiku sadalījumā, septītā gadu tūkstošu diena, proti tā Kunga diena ilgs 

apmēram tūkstots gadus.  

Arī es piekrītu uzskatam, ka tā Kunga dienas jēdziens Svētos Rakstos nav jēdziens par 24 

stundu garu dienu, svētdienu, bet par pēdējo laikmetu Dieva dienās, kurā ietilpst visi gala 

notikumi. Bet nedēļas pirmā diena ir tikai zīme par jaunu, godības pilnu dzīvi, ko esam 

mantojuši caur Kristus augšāmcelšanos; tādēļ nav nepareizi arī svētdienu nosaukt par tā 

Kunga dienu.  

Ja atceramies laiku sadalīšanu, par kuru runājām iepriekšējā nodaļā, ka seši gadu tūkstoši 

nozīmē sešas dienas Dieva darba nedēļā, tad jādomā, ka mēs dzīvojam sestdienas vakara 

laikmetā, kad tā Kunga diena jau pavisam tuvu un bēdu laiki iet uz beigām; jā, mēs 

dzīvojam it kā sestdienas pievakarā, kad vislielākā skriešanās, steigšanās un rosība, kad 

darbu un rūpes vairāk, nekā citās dienās; Dieva draudzei ir daudz darba. Bet arī tumsas 

valdnieks steidzas, zinādams, ka tam maz laika. Steidzas evanģelijs, steidzas tumsības vara, 

un ar to izskaidrojama mūsdienu rosība visās nozarēs.  

Pievedīšu dažus pierādījumus no Svētiem Rakstiem, ka zem tā Kunga dienas jēdziena 

saprotams tieši pēdējais laikmets. Cik gadu vēl atlicies, to mēs nezinām un arī nezināsim. 



Bet kad Svētie Raksti runā par tā Kunga dienu, tad tur domāts pēdējo notikumu laikmets. 

Ja vēl paietu desmitiem, pat simtiem notikumu bagātu gadu, tā Kunga diena tomēr nāks.  

Tagad apskatīsim Svēto Rakstu vietas, kas par to liecina. Mēs lasījām Par. 1,10: “Es garā 

biju tā Kunga dienā”, un tam seko viss Parādīšanas grāmatas saturs, visi notikumi, kādi 

norisināsies tā Kunga dienā. Tā tad Parādīšanas grāmatā ir redzama garīga piedalīšanās tā 

Kunga dienā, tās dienas pārdzīvošana, - kā pats Jānis to apgalvo.  

Arī Ap.d. 2,20 tā nosaukta par tā Kunga lielo un spožo dienu. Joels šo dienu nosaucis par 

baiļu dienu, kas kvēlo kā liesmas un sagrauj visus naidniekus.  

Arī apustuļi savos rakstos pēdējos laikus mēdz saukt par “tā Kunga dienu”, pie tam 

domādami par pēdējiem notikumiem. Piemēram: 1.Kor. 5,5: “Lai gars top izglābts tā 

Kunga Jēzus dienā.” 2.Kor. 1,14: “Ka mēs esam jūsu gods, itin kā arī jūs esat mūsu gods tā 

Kunga Jēzus dienā,” kad draudze un apustuļi ar saviem darbiem tiek atklāti un godināti. Tā 

pati doma atkārtojas arī Filip.2,16: “Pasargādami to dzīvības vārdu man par slavu uz 

Kristus dienu, ka es neesmu velti ticējis, nedz velti darbojies” tanī dienā, kad Kristus katru 

sodīs par padarītu darbu. Še pieskaitāms arī Filip. 1,10: “Ka jūs varat pārbaudīt to, kas labs 

un kas ļauns, un lai jūs esat skaidri un nepiedauzīgi uz Kristus dienu.” Kā redzams, šeit 

izteikta vēlēšanās, lai draudzes locekļi paliktu nevainojami līdz pastardienai – tā Kunga 

dienai.  

1.Tes. 5,2 mēs lasām: “Jo jūs paši it labi zinat, ka tā Kunga diena nāks tāpat kā zaglis naktī.” 

Nedēļas pirmā diena, svētdiena, taču nenāk kā zaglis naktī. Arī 2.Tes 2,2 skaidri saka, ka 

zem tā Kunga dienas jāsaprot pēdējie laiki un pēdējā laika notikumi. “Ka jūs netopiet drīz 

prātā šaubīti, nedz iztrūcināti, ka tā Kunga diena esot klāt.” Arī šeit, kur runāts par viltus 

mācībām, kādas izplatītas par Kristus atnākšanu, Raksti liecina, lai ticīgie neļautu sevi 

maldināt.  

To dienu Raksti vēl nosauc par pastara dienu (Jāņa 6,39,44;  12,48.), “pārbaudīšanas 

dienu”, (2.Pēt. 2,9) un “tā Jēra lielo dusmības dienu” (Par. 6,17).  

No tā redzams, ka tā Kunga diena nebūt nav parasta, 24 stundu gara diena, bet Dieva 

septiņu dienu pēdējā daļa: pēdējā tūkstošgadīgā diena, tā Kunga lielā diena.  

 

2. 

Dažādi uzskati par tā Kunga dienas notikumu kārtību. 
Par tā Kunga dienu, proti par pēdējā laika notikumiem pastāv daudz dažādu uzskatu. 

Taupot telpu, nav iespējams tos sīki un pamatīgi izpētīt. Tas arī nav vajadzīgs, jo šinī nodaļā 

pievesta tā Kunga dienas notikumu kārtība un attiecīgās Svēto Rakstu vietas dod pietiekoši 

skaidru uzskatu par šo svarīgo jautājumu.  

Bet garāmejot tomēr esam spiesti skart arī citādi domājošo uzskatus.  

 

Pasaules uzskati. 

Filozofiskos un citos zinātniskos uzskatos ir minēta pastardiena. Raugoties no ticīgo 

viedokļa tas ļoti interesanti, jo daudz ateistu smejas par Kristus atnākšanu un to nosauc 



par ticīgo sapņiem. Tādēļ jāatgādina, ka arī neticīgo aprindās gaida nākam vismaz, kāda 

apvērsuma laiku.  

Tā vienmēr mēs lasam un dzirdam, ka mūsu zeme var sadurties ar kādu zvaigzni un iet 

bojā, jeb zeme var nokļūt kautkādā indīgā miglā, kas iznīcinātu visu dzīvību; esot iespējama 

arī saules atdzišana, kas izsauktu zemes nosalšanu.  

Teozofi ļauj cilvēkiem un dabai mirt un atdzimt, kamēr tie sasniedz savas izveidošanās 

augstāko pakāpi un līdz ar to nokļūst Dieva atdusas vietā; vecais laiks izbeigsies un sāksies 

jauns. Monisti, neticēdami ne Dievam, ne garam, savā kateķismā ļauj šai dzīves rinķošanai 

sastingt un tad atdzimt uz kādas citas planētas. Sociālisti tic šīs zemes nākotnei tad, kad 

būšot sasniegta vispārēja brālība, taisnība, ticība un mīlestība. Šeit aplinkus atspoguļojas tā 

Kunga dienas gaidīšana un labāku laiku cerība.  

Pēdējos gadu desmitos no jauna sākusi izplatīties ideālistiska kustība, kura ar savu mācību 

par tikumību, tīrību un daiļumu varot pārvērst cilvēkus līdzīgus Kristum. Kristus ir viņu 

ideāls, bet krusts nav viņu spēks. Ja cilvēce nokļūšot tik tālu, tad būšot jauna kustība: Dieva 

valsts un pastardiena sagaidīta. 

Varētu minēt vēl vairākus citus uzskatus, bet pagaidām aprobežosimies ar šiem. Tie nu 

būtu, raugoties no neticīgo viedokļa, daudzu raksturīgi uzskati par tā Kunga dienu.  

 

Lielāko baznīcu uzskati.  

Lielākās konfesijas, vispirms katoļu, bet arī protestantu, starp citu arī luterāņu baznīca, 

neatzīst un netic kādai periodiskai pastardienai un tās notikumiem. Viņas tic tikai 24 

stundu pastardienai, kad Kristus ar saviem enģeļiem nākšot no debesīm, izšķiršot tautas pa 

labi un kreisi un tiem, kas stāvēšot pa labi, teikšot: “Nākat šurp, mana Tēva svētītie, 

iemantojiet miera valsti!”, un tiem, kas pa kreisi: “Ejat prom no manis, jūs nosodītie 

mūžīgā ugunī!”  

Baznīcas ticības mācība neatzīst arī tūkstošgadu miera valsti. Vēl nesen kādā garīgā 

laikrakstā lasījām, ka kāds pazīstams mācītājs izsmēja šo uzskatu un teica, ka tas esot tikai 

sektantu un ticības jaucēju uzskats, jo Bībelē par to nekas neesot minēts. Man tomēr 

jāatzīmē, ka pēdējā laikā ticīgo aprindās par šo jautājumu uzskati sāk mainīties. Piemēram, 

Vācijā kāds ievērojams ticības zinātnieks sācis rakstīt un paskaidrot, ka jau tagad pastāvot 

arī pirmā augšāmcelšanās un tūkstotsgadu miera valsts, un ka tā Kunga diena esot vairāk 

nekā viens notikums. Tā tad, blakus vispārēji pastāvošiem uzskatiem arī pretējā puse 

sākusi pieņemt un ticēt šīm patiesībām.  

 

Demokrātisks uzskats.  

Nākošais uzskats par tā Kunga dienu ir sekojošs: pasaule kļūs laba pateicoties 

demokrātiskai iekārtai, un pēdējā panākama vēlēšanu ceļā.  

Ikreiz, kad valstis vēlē savus parlamentus, pilsētas meklē domes, pagasti un miesti – savus 

darbiniekus, ikreiz tiek izvēlēti labākie, ticīgākie un tikumīgākie vīri. Šie izdod vislabākos un 

noderīgākos likumus. Likumīgā ceļā tiek iznīcināta žūpība, maucība un pat Dieva 

noliegšana, nemaz nerunājot par noziegumiem. Tā pakāpeniski pasaule labošoties un 



pārvērtīšoties par Dieva valsti. Ar citiem vārdiem: Tā Kunga diena pienākšot pateicoties 

vēlēšanu propagandai, laikrakstu uzsaukumiem un demokrātiskās iekārtas aparātam.  

Šim uzskatam piekrīt arī vairākas sektes iekš - un ārzemēs.  

Cik žēl arī tas nebūtu, tomēr atklāti jāsaka, ka šāds uzskats ir maldīgs un nepareizs. Nav 

taču iespējams caur vēlēšanām labot cilvēci, un likumīgā ceļā nevar iznīcināt grēku! Tas 

dzīvo tik dziļi, ka likumu paragrafi nesniedzas līdz viņam. Mūsu mīlestība, gādība, asaras un 

žagari neizdzen ļaunumu, nepaklausību un grēku no mūsu bērnu sirdīm, lai gan attiecības 

tik tuvas, dziļas un maigas. Kā tad likumīgā ceļā iespējams iznīcināt grēku, jeb caur 

vēlēšanām nodibināt jaunu pasaules iekārtu? Atliek tikai brīnīties, ka cilvēkiem ir tik daudz 

bērnišķīgas, optimistiskas ticības, ka viņi šo uzskatu var ņemt nopietni un par to rūpēties.  

 

Kristianizējošs uzskats.  

Šī uzskata piekritēji pieņem, ka tā Kunga diena nākšot pateicoties kristianizēšanai, t.i., ka 

pasaulē nodibināšoties jauna iekārta caur Dievvārda sludināšanu, pateicoties reliģiozām 

biedrībām, jaunatnes kristīgām savienībām, presei un garīdznieku iespaidam. Šādā ceļā visi 

cilvēki kļūšot kristīgi, īsti ticīgi. Ja tas sasniegts, protams grēkam un ļaunumam vairs 

nebūšot vietas – un virs zemes būšot miera valsts. Tā tad, tā Kunga diena nāktu caur 

kristīgās ticības sludināšanu.  

Šis uzskats arī būtu pieņemams, ja ceļā nestātos divi šķēršļi: 1) velns un 2) apziņa, ka visi 

cilvēki nekad nebūs ticīgi.  

Patlaban velns laidis darbā visus spēkus, un no Sv. Rakstiem redzam, ka visa cilvēce nekad 

nebūs nopietni ticīga; gluži otrādi – kā jau iepriekš uzsvērts, pēdējā laikā tā paliek vēl 

ļaunāka. Tādēļ jaukā ideja par tā Kunga dienas sasniegšanu caur ticības izplatīšanu sabrūk.  

 

Nacionālistisks uzskats.  

Savāds uzskats par tā Kunga dienu ir jaunprotestantismam. Tas tic Jēzus Gara atkal 

atnākšanai, neatzīdams Kristus personīgu atnākšanu. Virs zemes izplatīšoties Kristus Gars, 

to piepildot, kā ūdens pilda jūras. Šis Gars pārveidošot pasauli par labu, kulturālu, 

modernu, pārtikušu, jo zem jaunās dzīves jaunprotestantisms saprot arī kultūru, mākslu, 

pārticību, izglītību un tam līdzīgus labumus. Tā, viss nākšot caur Kristus Gara izplatīšanos.  

Arī šis uzskats nav saskaņā ar Sv. Rakstiem. Šis uzskats neapmierina arī cilvēku sirdis, jo tas 

sola labumu tikai tiem, kas piedzīvos tā Kunga dienu, bet tiem, kas miruši agrāk, atņemta 

iespēja tanī piedalīties, tādēļ ka jaunprotestantisms neatzīst miesas augšamcelšanos. Cik 

maz iepriecinošs uzskats! Mēs, varbūt tad jau miroņi, nedabūsim ne mazākās daļas no 

Kristus atpestīšanas, Viņa Gara un nākamās godības! Nez, vai šis uzskats jaunprotestantus 

iepriecinās, jo mēs taču arī turpmāk gribam dzīvot apzinīgi, jo regresēt nevēlamies. Tikai tā 

nākotnei un mūžībai ir nozīme.  

 

Alegorisks uzskats.  

Tas ir garīgs uzskats par tā Kunga dienu. Kad Jēzus dzīvo cilvēka sirdī, tā ir Jēzus atkal 

atnākšana. Ja kāds kļuvis par jaunu radījumu – tā ir pirmā augšāmcelšanās. Tad tāds cilvēks 



jau ir Kristus, Dieva Dēla valstī, viņš jau dzīvo miera valstī; priekš viņa velns ir iekalts važās. 

Velns gan var skaraidīt apkārt kā rūkdams lauva, bet īsto ticīgo viņš nedrīkst aizskart.  

Šis tīri garīgais uzskats liecina, ka nav pareizi saprasti Sv. Raksti un Dieva nodomi. Pretēji 

racionālai ticībai šeit visas redzamās Dieva patiesības iztulkotas garīgi. No šādas aplamības 

jāsargās.  

 

Adventistu uzskats.  

Beidzot apskatīsim vēl vienu uzskatu par tā Kunga dienu, kuram pirmkārt piekrīt 

adventisti, bet arī daudz citi, sevišķi tie, kas sastāda gadu skaitļus pēc Daniela un 

Parādīšanas grāmatas un mēģina tos iztulkot un pēc tā noteic laikus.  

Pēc adventistu domām lielais bēdu laiks iesākās 800.g.p.Kr., tumšo viduslaiku sākumā. Šīs 

lielās bēdas ilga līdz ticības atjaunošanai, t.i., reformācijai. Reformācija bija tā, kas izbeidza 

šos laikus, jo citādi neviens nebūtu izglābies. Tā laika pēdējie lielie notikumi bija 

zemestrīce 1755. gadā Lisabonā, (pareģota Mat. 24,7 un Par. 6,12); zvaigžņu krišana 1783. 

gadā par kuru arī runāts minētā nodaļā, saule un mēness 1780.g. palika tumši. Tad gadījās 

tik tumša diena, ka bez apgaismošanas nevarēja iztikt un kuģis jūrā izlika vajadzīgās ugunis.  

Spriežot no šā uzskata, visas pēdējās zīmes jau notikušas pirms pāris simts gadiem. Lielo 

bēdu laiks bijis no 800-1500.g. pēc Kr., tā tad 700 gadus. Šīs saīsinātās dienas izredzēto dēļ 

skaitot no reformācijas jau ilgst 400 gadus. Pēc adventistu mācības antikristus jeb zvērs 

esot Romas pāvesta iekārta, kurai visur savi priekšstāvji. Viņa valdīšanas laiks būšot 1260 

gadi. Francijas revolūcija 1789.gadātam iecirta nāvīgu brūci; tā tad nāvīgi ievainotais zvērs 

jau nodzīvojis 120 gadus.  

Saskaņā ar to pēdējie notikumi ilgšot 1260 gadus un miera valsts 1000 gadus, tā tad tā 

Kunga diena ilgšot 2260 gadus. 1130 gadi jau pagājuši, atlikuši vēl vairāk kā 1000 gadi.  

Šeit jāsaka, ka viss šis uzskats Sv. Rakstos neatrod ne mazākā atbalsta. Tās Svēto rakstu 

vietas, ko pievedīsim par tā Kunga dienu, mums pierādīs, ka pēdējie notikumi norisināsies 

ātri, dažos gados, un ka miera valsts ilgs 1000 gadus. Visi notikumi norisināsies pavisam 

citādā sakritībā, nekā to izpratuši adventisti un daži vēstures pētnieki.  

 

3. 

Tā Kunga dienas notikumu pētīšana. 
Personīgs darbs.  

Tādēļ, ka pastāv tik daudz uzskatu par tā Kunga dienu, jau pirms vairākiem gadiem atzinu 

par savu pienākumu pētīt Svētos Rakstus. Piecpadsmit gadus gandrīz nepārtraukti esmu 

strādājis, pirms par šo jautājumu iedrošinos atklāti runāt un rakstīt.  

Esmu izlasījis Bībeli no vāka līdz vākam un izrakstījis tās vietas, kur runāts par tā Kunga 

dienu, Kristus atnākšanu un pastara dienu. Jaunā derībā to vietu ir 68, tās aptver 296 

pantus. Protams, ir grūti izprast šo bagātīgo vielu un dabūt skaidru ainu, it sevišķi tādēļ, ka 

pats Jēzus nav skaitījis par savu pienākumu apustuļiem tuvāk paskaidrot šo jautājumu, bet 

ir aprobežojies vienīgi dažām piezīmēm.  



Pāvils, liekas stāv šai dienai tuvāk un diezgan sīki runā par šo, tā Kunga dienu. Jānis, liekas, 

šai vielai ir vēl tuvāk, šķiet, ka Dievs viņam uzdevis šo jautājumu sīki iztirzāt; viņam tiek 

atklātas notikumu gaitas, un viņš par tām stāsta draudzēm, kam ir ausis.  

Šīm vietām Jaunā Derībā pievienojas vēl vairākas vietas no Vecās Derības. Lai par tā Kunga 

dienas notikumu gaitu dabūtu skaidru ainu, ir nepieciešams nopietns darbs, mierīga 

apsvēršana, gaišs prāts, padevība un lūgšana.  

Esmu pētījis arī vairākus citu garīgo vīru darbus, lasījis daudz grāmatas par to, tās 

salīdzinājis ar Svētiem Rakstiem un ceru, ka tas, ko šeit sniegšu, ir mierīgas apsvēršanas, 

pētīšanas un lūgšanas auglis.  

Tā Kunga dienas pētīšanas nepieciešamība.  

 Kādēļ mums jāpēta tā Kunga diena?  

Es ticu, ka katra ticīga draudzes locekļa uzdevums ir caur Dieva gudrību tapt gudram. Dievs 

vēlas, lai Viņa bērni pazītu Viņa nodomus, lai Viņa ļaudis Viņam tuvotos. Tādēļ tā Kunga 

dienas pētīšana nav vienkārša ziņkārība, bet dievbērnu pienākums. Jo labāk tie pazīst 

Dieva nodomus, jo retāk tos skar kārdinājumi un maldi.  

Mums jāpēta tā Kunga diena, lai svētā cerība, kas vienmēr Kristus draudzei devusi spārnus 

aizlidošanai Dieva valstī, spārnotu arī mūs uz svēto nākotni; lai tā Kunga draudze apzinātos 

savu mērķi, nākotnes uzdevumu, lai mēs kaut uz mirkli nepiemirstu, ka mums šeit nav 

mūžīgi paliekamas pilsētas, ka mūsu mājoklis nav šī pasaule. Šī apziņa mums dod spēkus 

pārciest sāpes, bēdas un neveiksmes, palikt stipriem un kopā ar apustuļiem teikt: “Mēs 

zinam, ka šī laika ciešanas neatsver to godību, kas mums taps parādīta.”  

Mēs gribam pētīt tā Kunga dienu, mūsu pienākums ir to pētīt tādēļ, lai šī diena mūs 

nepārsteigtu kā zaglis, bet lai mūsu pētījumi un novērojumi mūs sagatavotu tai lielai goda 

dienai. Jā, mūsu pienākums ir runāt par Kristus parādīšanos, to pētīt un sludināt, lai vēl 

daudzi Kristus pretinieki zemotos Viņa priekšā un meklētu glābšanu, pirms nav par vēlu.  

Visu šo iemeslu dēļ tā Kunga dienas pētīšana ir mūsu svētais pienākums.  

 

4.  

Tā Kunga dienas gaita. 
Tagad esam pienākuši pie tā Kunga dienas kārtības.  

 

Notikumu kārtība.  

Vispirms šeit pievedīšu to notikumu kārtību, ko varam sastādīt uz Svēto Rakstu pamata. Šī 

kārtība Bībelē nav sakopota vienā vietā, bet izkaisīta vairākās nodaļās un dziesmās. Ar lielu 

centību un Svētā Gara palīdzību varam šīs vietas atrast un sakārtot.  

Tā Kunga dienā ir, tā sakot, septiņas lielas stundas, jeb viņā ietilpst septiņi ļoti svarīgi 

notikumi. Vispirms pieminēšu tos septiņus tā Kunga dienas notikumus un vēlāk tos 

apskatīšu tuvāk.  

Vispirms notiks pirmā augšāmcelšanās un svēto paraušana. Tam sekos lielais posts. Tas 

nobeigsies ar Kristus atnākšanu virs zemes; Viņš tiesās un virs zemes sāksies miera 



valstība. Miera valstībai sekos pēdējais karš, karam pēdējā tiesāšana un beidzot jaunā 

dzīve jaunās debesīs un virs jaunās zemes.  

Tā tad: 1) pirmā augšāmcelšanās, 2) lielais posts un Jēra kāzas, 3) Jēzus atnākšana, 4) 

tūkstošgadu miera valsts, 5) pēdējais karš, 6) pēdējā tiesāšana un 7) jaunas debesis un 

jauna zeme.  

Tāda ir šo notikumu kārtība. Lai šo lietu labāk apgaismotu, tad apskatīsim katru nodaļu 

sīkāk.  

 

Pirmā augšāmcelšanās.  

Tā kunga dienas priekšvakarā, kad dzīve būs ļoti grūta, ļaunums būs liels, vajāšanas 

vairosies, negaidīti, nakts vidū atskanēs galvenā enģeļa balss un Dieva bazūne. Vai to 

dzirdēs visas tautas, to mēs nezinam. Ka ar šo enģeļa balsi un bazūnes skaņām mākoņos 

parādīsies Jēzus, bet viņš vēl nenāks zemē. Pēc šī sauciena atvērsies svēto kapi, tie, kuri 

piedalīsies pirmā augšāmcelšanās, iznāks no kapiem, un tie Dieva draudzes locekļi, kas tanī 

laikā dzīvos uz zemes, vienā mirklī tiks pārvērsti, un “tiks aizrauti līdz ar tiem padebešos 

tam Kungam pretī gaisā; un tā vienmēr būs pie tā Kunga.” No šī brīža tie no Viņa vairs 

nešķirsies. Tā tad pirmā augšāmcelšanās sastāv no pieciem sekojošiem notikumiem: 1) 

Kristus parādīsies debesīs, 2) mirušie svētie uzcelsies, 3) draudze tiks pārvērsta, 4) tiks 

pacelta padebešos pie tā Kunga un 5) arvien paliks pie tā.  

 

Lielais posts un Jēra kāzas.  

Tiklīdz Jēzus ar saviem svētajiem būs prom, atklāsies antikristus; pasaule priekš tam jau 

sagatavota. Tagad, kad draudze jau paņemta, ir pienācis viņa laiks, un viņš sāk savu 

postošo darbu. Liekas, ka viņa zvēriskais valdīšanas laiks virs zemes ilgs trīs un pus gadus.  

Tanī laikā Jēzus ar saviem svētajiem uzturas tā Kunga namā, debesīs. Tur viņus apsveic; 

viņi sagatavojas lielam notikumam, tur noteic viņu nākotnes uzdevumus, un tad Jēzus ar 

saviem ļaudīm sagatavojas nākt zemē spriest tiesu.  

Šajos trīs ar pus gados jūdi sakārtojas un tuvojas mērķim, kādu viņiem Dievs noteicis. Bet 

sieva no lielām vajāšanām bēg tuksnesī.  

Tā lielais posta un Jēra kāzu laiks sastāv no sekošiem četriem momentiem: 1) zvērs ieņem 

troni, tūliņ sākas grūtas vajāšanas; 2) svētie, augšāmcēlušies ar Jēzu ir augšā, tiesā un 

kāzās; 3) sieva slapstas tuksnesī; 4) jūdi sakārtojas.  

 

Jēzus atnākšana.  

Tagad Jēzus ar savu draudzi parādas debesīs un nāk uz zemi. Tautas, viltus pravieši un 

zvērs tiek sodīti. Tie, kuri trīs un pus gados Jēzus dēļ ir nogalināti, vēl ceļas augšā. Ar tā 

Kunga atnākšanu ir saistīti sekojoši notikumi: 1) tas Kungs ar enģeļiem un svētiem nāk uz 

zemi; 2) tautu un viltus praviešu tiesāšana; 3) uzceļas pēdējie mocekļi; 4) velns tiek saistīts 

uz 1000 gadiem.  

 

 



Miera valsts.  

Tagad virs zemes iestājas miera valsts, tā īstā dusas diena, ko pareģojusi radīšanas atdusas 

diena.  

 

Pēdējais karš.  

Pēc šī brīnišķā dusas laika, sātans vēl reiz tiek atlaists brīvībā; viņš izdara savu pēdējo 

uzbrukumu, pulcē ap savi visas tautas un tumsas varas, ielenc svēto nometni un iemīļoto 

pilsētu, t.i. Kristus draudzi, ir gatavs to iznīcināt, cer uz pēdējo uzvaru. Tanī laikā no 

debesīm krīt uguns un iznīcina visus šos elles spēkus. Pats velns tiek padarīts nekaitīgs, 

viņš tiek iemests sēru degošā uguns zaņķī, kur jau atrodas viņa biedri – zvērs un viltus 

pravieši. Tā tad pēdējā kara gaita ir sekojoša: 1) velns atkal brīvībā; 2) viņš pulcē tautas; 3) 

ielenc svēto nometni; 4) no debesīm krīt uguns; 5) tumsas karapulki iet bojā; 6) velns tiek 

iemests ugunszaņķī.  

 

Pēdējā tiesāšana.  

karam seko pēdējā tiesāšana, kad mirušie, mazie un lielie, tiek nostādīti Dieva priekšā un 

tiek izlemts viņu liktenis. Arī par nāvi un elli tiek dots spriedums, tos iemet ugunszaņķī. 

Vecā pasaule iet bojā. Pēdējās tiesāšanas notikumi ir: 1) tiesa baltā troņa priekšā; 2) 

mirušie tiek tiesāti; 3) spriedums par nāvi un elli; 4) vecās pasaules gals.  

Jaunā debess un jaunā zeme.  

Tā Kunga diena ar pēdējo tiesāšanu izbeigusies. Putekļu graudiņš – grēks un ļaunums, - kas 

caur grēkā krišanu paradīzē iekļuva Dieva acuraugā – lielā universumā, ir izņemts, ļaunums 

un grēks novērsti. Kristus atpestīšana ir guvusi pilnīgu uzvaru. Sākas jaunās mūžības zelta 

rīts, un Dievs savai tautai rada jaunas debesis un jaunu zemi.  

Šāda īsumā būtu tā Kunga dienas notikumu gaita un kārtība.  

 

5. 

Apšaubāmie jautājumi, kas uzstādīti par tā Kunga dienu  

un šīs dienas kārtību. 
Bet ar ko pierādīt, ka augstāk minētā kārtība ir pareiza? Ar pārliecinošām Svēto Rakstu 

vietām, kuras tūliņ pievedīsim. Bet pirms tam jāapskata daži jautājumi, kas rada šīnī 

kārtībā zināmas grūtības. Tie ir:  

Pakāpeniska tā Kunga atnākšana un periodiska miroņu augšāmcelšanās.  

Pēc mūsu izskaidrojuma tā Kunga atnākšana ir pakāpeniska: vispirms pie svētajiem, tad 

kopā ar tiem miera valstības sākumā un pēc miera valsts, kad sātans galīgi uzvarēts; 

saskaņā ar to arī miroņu augšāmcelšanās ir periodiska: pirmā augšāmcelšanās, pēdējo 

mocekļu augšāmcelšanās pēc lielā posta un miroņu tiesāšana pēc miera valsts.  

Sākumā tas liekas it kā neiespējami, sevišķi tiem, kuri iedomājušies tā Kunga dienu kā 

parastu, 24 stundu garu dienu. Dažiem liekas, ka Bībele nekā nesaka par šādu pakāpenisku 

Kristus atnākšanu un miroņu augšāmcelšanos.  



Draudzes satikšanās ar to Kungu pirms lielās tiesas dienas.  

Tāpat var rasties šaubas, vai pirms tiesas dienas vispār iespējama tā Kunga satikšanās ar 

draudzi.  

 

Trīs tiesas dienas.  

Saskaņā ar šo kārtību, tad arī notiktu trīs tiesas. 1) Tiesa pār svētiem Jēra troņa priekšā; 2) 

tiesa pār tautām virs zemes pirms miera valsts; 3) tiesa pār miroņiem pēc tūkstotsgadu 

miera valsts. Vai arī tas neizliekas savādi?  

 

Draudzes aizraušana pirms lielā posta.  

Vai Dieva draudze pirms sātana valdīšanas laika tiešām tiks aizrauta, jeb viņai nāksies 

piedzīvot šo posta un bēdu laiku? Tas arvien bijis degošs jautājums. Dažas Rakstu vietas 

liek domāt, itkā arī draudzei būs jāpiedzīvo šis posts, bet dažas vietas liek domāt citādi. 

Piemēram: “Ja šīs dienas netaptu paīsinātas, tad neviens cilvēks netaptu izglābts, bet 

izredzēto dēļ tās dienas taps paīsinātas,” ļauj saprast, itkā arī draudzei būs jādzīvo šai 

postā, bet mēs iepriekš runājām, ka Kristus draudze pirms lielā posta sākuma, zvēra 

valdīšanas laikā, tiks uzņemta debesīs.  

 

Ticīgie bēdu laikā virs zemes.  

Vai lielā bēdu laikā virs zemes vēl būs ticīgie? Un ja būs, vai viņi pēc lielā posta vēl 

izglābsies? Jautājums par ģeķīgo jaunavu likteni ir plašs. Ja viņas nokavēsies, kad gudrās 

tiks aizrautas, vai šīs ģeķīgās jaunavas vēlāk vēl izglābsies? Un kas notiks ar tiem, kas 

antikristus valdības laikā vēl nāks pie ticības?  

 

Jūdu jautājums.  

Arī jautājums par jūdu izglābšanos, viņu nacionālo atmodu, valsts nodibināšanu un 

attiecībām pret Jēzu arvien bijis aktuāls. Arī šeit trūkst vienādu uzskatu; daži gaida jūdu 

miera valsts nodibināšanu, citi, turpretim, saka, ka tas nekad nenotikšot.  

Miera valsts jautājums.  

Arī tas ir aktuāls. Vai tūkstošgadu miera valsts vispār būs, un ja būs, vai tā tiešām ilgs 1000 

gadus un tiks nodibināta virs zemes? Arī daži citi jautājumi ir ar to saistīti.  

 

Pēdējais karš.  

Arī šis jautājums liek padomāt, kā pēc tam, kad miera valsts jau pastāvējusi tūkstots gadus 

un Kristus valdījis virs zemes, vēl iespējams karš; vai kāds vēl iedrošināsies karot?  

Kā atrast atbildes uz šiem jautājumiem, kuri radušies sakarā ar mūsu pieņemto tā Kunga 

dienas notikumu kārtību?  

Ja mēs lasām atsevišķi tās Bībeles vietas, kur runāts par Kristus atnākšanu un pēdējiem 

laikiem, šāda kārtība izliekas neiespējama. Bet ja lasām visas 68 vietas Jaunā Derībā un 

vairākas no Vecās Derības, tās salīdzinam un sastādam sev vienu kopīgu ainu, tad redzam, 

ka mūsu sastādītā kārtība ir pareiza.  



Šeit paliek neizskaidroti tikai daži nesvarīgi jautājumi, bet tie tomēr netraucē mūsu 

sastādīto notikumu kārtību. Man liekas, ka Jēzus, Svētais Gars un tas Tēvs nav atzinis par 

vajadzīgu sniegt paskaidrojumus par dažiem atsevišķiem sarežģītiem jautājumiem. Mums 

jāapmierinās ar to, ka Viņš mums visu ļaus saprast mūžībā.  

Augstāk minēto jautājumu lielākā daļa atrisināma ar Svēto Rakstu palīdzību, un tagad 

pāriesim pie tā.  

 

6. 

Apliecinošas Rakstu vietas. 
Tagad rakstiem jāizskaidro un jāapliecina viss tas, kas augstāk minēts par tā Kunga dienas 

notikumu kārtību. Visas atsevišķās vietas šeit neuzskaitīsim, tās sīkāk apskatīsim turpmāk, 

iztirzājot atsevišķos notikumus. Šeit apskatīsim tikai astoņas galvenās Rakstu vietas, kas 

attēlo augstāk pievesto notikumu kārtību.  

I.  Mat. 24. un 25. nodaļas.  

Vispirms apskatīsim Jēzus runu par pēdējiem laikiem.  

Pestītājs savā laikā teicis četrus plašus sprediķus, tā saucamās debesu valsts deklarācijas 

jeb Viņa valdīšanas programmas sprediķus. Šīs četras runas ir: kalna sprediķis (Mat. 5-7. 

nod.) par debesu valsts pamatiem; tad runa par līdzībām (Mat. 13.), kur apskatīta debesu 

valsts izplatīšana zemes virsū; runa pie vakariņa (Jāņa 14.-16.nod.), kad Jēzus runā par 

debesu valsts varas zīmēm; un pēdējā runa Ķidranes ielejā, par pasaules galu un savu atkal 

atnākšanu jeb debesu valsts izbeigšanos virs zemes.  

Ļoti pilnīgu ainu par pēdējām lietām mums sniedz Kristus debesu valsts deklarācijas runa 

Mat. 24. un 25. nod., kuras šeit apskatīsim tuvāki.  

Ja klusi un mierīgi izlasam Mateus 24. un 25. nodaļas, tad manam, ka Jēzus nolūks un 

mērķis nav, sniegt sīkas un noteiktas ziņas par notikumiem, kas stāv sakarā ar viņa 

atnākšanu. Tomēr Viņš še sniedzis noteiktu notikumu gaitu. 24. nodaļā apskatīts tas dzīves 

veids, kas pastāv īsi pirms tā Kunga dienas. 25. nodaļas pirmā daļa (1-13.p.) mums rāda 

gudrās un ģeķīgās jaunavas. Līdzība par jaunavām nozīmē pirmo augšāmcelšanos, 

draudzes pacelšanos pretim tam Kungam un apmešanos debesīs. Šie līdzības veidi labi 

nederētu, ja zem tiem saprastu Jēzus nonākšanu uz zemi spriest tiesu. Bet tie ļoti spilgti 

attēlo svēto aiziešanu kāzās ar to Kungu. Virs zemes paliek pa vecam, tikai gudrās jaunavas 

– brūte – tiek aizvesta, durvis aizslēgtas un pēc tam antikristus sāk valdīt.  

Turpmākie panti (14.-30.) mums izskaidro draudzes tiesāšanu Kristus troņa priekšā. Šī 

tiesāšana, kurā ierodas tikai kalpi ar uzticētiem podiem, nav piemērojama lielai tiesas 

dienai, kad Viņa priekšā nostāsies visas tautas, bet šeit ir darīšana tikai ar Jēzus kalpiem, ar 

pašu draudzi.  

Raksti gan saka, ka ticīgie, Dieva ļaudis netiks tiesāti, bet tie arī saka, ka mums visiem, visai 

Dieva draudzei jātop atklātai tā Kunga priekšā, un katrs saņems to, ko pelnījis savā laicīgā 

dzīvē. Mēs arī zinām, ka katrs mūsu darbs tiks pārbaudīts ugunī.  



Ja nu būtu tikai viena liela tiesa par visām tautām, tad Rakstu vietas “Viņi netiks tiesāti” un 

“Mums visiem būs parādīties Kristus soģa krēsla priekšā” būtu viena otrai pretrunīgas. Bet 

šeit ir citāda kārtība: gudrās jaunavas ir aizgājušas un pārbaudījumā vispirms nāk viņu 

darbs un uzticība. Tad viņām tiek dota vara valdīt pār 10, 5 un 2 pilsētām.  

Tad seko notikumi lielajā tautu tiesāšanā. Mat. 25, 31.-46.p., kas sākas ar vārdiem: “Bet 

kad tas Cilvēkadēls nāks savā godībā, un visi svētie enģeļi līdz ar Viņu, tad Viņš sēdēs uz 

sava godības krēsla. Un visi ļaudis taps 

sapulcināti Viņa priekšā, un Viņš tos šķirs 

tā, kā gans šķir avis no āžiem.” Kā tanī 

laikā vēl var būt avis un āži, ja draudze 

jau aizvesta tā Kunga kāzās, par to 

dzirdēsim tuvāki, kad nāksim pie lielās 

tiesāšanas notikumiem.  

Pamatojoties uz pirmo Rakstu vietu (Mat. 

24. un 25. nod.), notikumu gaita būtu 

sekojoša: 1) iepriekšējie notikumi; 2) 

pirmā augšāmcelšanās un svēto 

paraušana; 3) viņu tiesāšana; 4) Kristus 

atnākšana ar saviem enģeļiem un draudzi 

tiesāt tautas; 5) tautu tiesāšana. Vai tas 

nesaskan ar mūsu augstāk pievesto 

notikumu kārtību? Par notikumiem pēc 

tautu tiesāšanas šinī Rakstu vietā netiek 

minēts, tie attēloti citās vietās.  

II.  1.Kor. 15,23.-26; 51.-55.  

Arī šinī galvenā Rakstu vietā ir attēlota 

tāda pati notikumu kārtība un gaita, kāda 

minēta Kristus sprediķos: “Bet ikviens savā kārtā: pirmais ir Kristus, pēc tie, kas Kristum 

pieder pie viņa atnākšanas. Pēc tam tas gals, kad Viņš nodos valstību Dievam un Tēvam.”  

Apskatīsim šo vietu tuvāk. “Pirmais ir Kristus;” Viņa augšāmcelšanās ir pirmais notikums. 

“Pēc tie, kas Kristum pieder.” Lielākais notikums pēc Kristus augšāmcelšanās ir draudzes 

augšāmcelšanās, - tā tad pirmā augšāmcelšanās. “Kad Viņš atnāks” nozīmē, ka Jēzus pēc 

pirmās augšāmcelšanās parādīsies padebešos, svētie tiks parauti Viņam pretīm. “Pēc tam 

tas gals.” Proti, ar Kristus parādīšanos padebešos un ar svēto aizraušanu vēl nav nācis gals. 

Tas nāks vēlāk, pēc miera valsts, kad Jēzus būs ieguvis savu varu. Tad Viņš valsti nodos 

Tēvam. Visi ienaidnieki tiks uzvarēti. “Pēdīgais ienaidnieks, kas taps izdeldēts ir nāve.” 

Nāve pastāv visos laikos, arī miera valstī, un taps iznīcināta tikai tā Kunga dienai 

beidzoties. (Par. 20,14.) Pirmā augšāmcelšanās notiks “it piepeši, acumirklī, pie pēdējās 

bazūnes skaņas.” Tas ir ticīgiem svēts noslēpums, ko apustuļi vēl reiz atkārto (32.-55.p.). Ar 

to iesācies Dieva draudzes neizdzēšamais mūžs, un no apustuļa mutes skan uzvaras 

 



sauciens: "Nāve, kur tavs dzelons? Elle, kur ir tava uzvarēšana?” Tie pēdējie ienaidnieki tiks 

iznīcināti visvēlāk.  

Tā tad šī Rakstu vieta (23.-25.p.) apskata sekojošu notikumu kārtību: 1) Jēzus 

augšāmcelšanās; 2) svēto augšāmcelšanās, Jēzum parādoties; 3) miera valsts; 4) tad nāk 

gals un Jēzus nodod valsti Tēvam; 5) visi ienaidnieki tiek iznīcināti; 6) tiek iznīcināti arī 

pēdējie ienaidnieki – elle un nāve. Tas pilnīgi saskan ar mūsu pieņemto notikumu kārtību.  

Panti 51-55 vēl tuvāki tēlo pirmo augšāmcelšanos, jo šeit miroņi mostas “neiznīcībā”, 

kamēr citi mostas “satrūdēšanā”, un ellei un nāvei šeit vēl būs bagāts ieguvums.  

III.  1.Tes. 4, 13-18;  5, 1-3;  2.Tes. 1, 7-10.  

Šīs vietas no Pāvila grāmatām Tesaloniķiešiem ir turpmākās Rakstu vietas par tā Kunga 

atnākšanu. 1. Tes. 4. nodaļa ir jau daudz maz pazīstama: “Bet, brāļi, es jums negribu slēpt 

par tiem, kas aizmiguši... Jo mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšāmcēlies, tāpat arī Dievs 

tos aizmigušos caur Jēzu atvedis līdz ar Viņu... Jo pats tas Kungs nāks zemē no debesīm ar 

kliegšanu, ar liela enģeļa balsi un ar Dieva bazūni, un tie iekš Kristus mirušie uzcelsies 

papriekš. Pēc tam mēs, kas dzīvojam un esam atlikuši, tapsim aizrauti līdz ar viņiem 

padebešos tam Kungam pretī gaisā; un tā mēs būsim arvien pie tā Kunga.”  

Redzam sekojošu ainu: tas Kungs parādās padebešos; iekš Kristus mirušie uzceļas; tie kas 

dzīvo virs zemes, tiek pārvērsti un viņi dodas padebešos pretī tam Kungam un paliek pie 

Viņa.  

Šī aina nesaskanētu ar Kristus nonākšanu uz zemi spriest tiesu, bet tā skaidri liecina par 

gudro jaunavu aiziešanu kāzās, un pareizi saskan ar Korintiešu grāmatas teikumu: “Tas 

pirmais ir Kristus, pēc tie, kas Kristum pieder.”  

1. Tes. 5, 1-3 vēl runāts par notikumu gaitu un laiku, un par tiem, kas nepiedalīsies pirmā 

augšāmcelšanās: “Jo jūs paši it labi zinat, ka tā Kunga diena nāks tāpat kā zaglis naktī. Jo 

kad tie sacīs: miers ir un drošība, tad tā samaitāšana papriekši nāks pār tiem, kā bērnu 

sāpes pār grūtu sievu, un tie neizbēgs.”  

2. Tes. 1,  7-10 apraksta to cilvēku likteni, kas nav piedalījušies pirmā augšāmcelšanās un 

kas nav tikuši tiesāti.  

Notikumu kārtība uz šo rakstu pamata: 1) pirmais gaidāmais notikums ir Jēzus parādīšanās 

mākoņos; 2) pirmā augšāmcelšanās; 3) draudzes pārvēršanās zemes virsū; 4) pacelšanās 

padebešos pretī tam Kungam; 5) svētie arvien paliek pie Viņa; 6) atstāto pēkšņās bailes un 

posts; 7) tas Kungs nāk ar saviem svētajiem viņiem dod atdusu un 8) likt ienaidniekus 

uguns sodībā; 9) būt par godu miera valstij virs zemes.  

Atkal tā pati pazīstamā kārtība.  

IV.  2.Tes. 2, 1-10.  

Šī ir ļoti iespaidīga un skaidra Rakstu vieta. Šeit teikts, ka ticīgie nedrīkst ļaut sevi maldināt 

Jēzus atnākšanas lietā, it kā Viņa atnākšana bijusi jau gaidāma tanī laikā. Raksti saka, ka 

Jēzus atnākšanai esot divi kavēkļi. Pirmais ir grēka cilvēka un pazušanas dēla, citiem 

vārdiem: antikristus parādīšanās. Šeit taisni pateikts: “Jo tā nenāks, pirms atkāpšanās 

nebūs nākusi un tas grēka cilvēks, tas pazušanas dēls, nebūs parādījies.” 



Bet arī tas grēka cilvēks un pazušanas dēls vēl nevar atklāties, jo, kā teikts 6. un 7. p. – arī 

šeit ir viens kavēklis. Raksti saka: “Un nu jūs zinat, kas aizkavē, tiekams viņš parādas savā 

laikā. Jo tas netaisnības noslēpums jau ir spēkā, tikai ka tam, kas viņu līdz šim aizkavē, vēl 

būs tapt atņemtam nost.”  

Kas ir tas kavēklis, to Dieva Gars mums šeit vēl nesaka, un tādēļ par šo jautājumu radušies 

dažādi uzskati. Daži domā, ka tā ir valsts vara, kristīgo valsts vara, kas aizkavē antikristus 

atklāšanos.  

Es to neuzskatu par pareizu izprašanu. Vispirms tādēļ, ka tanī laikā, kad Pāvils šos vārdus 

rakstīja, Romas valstī pastāvēja pagāniskā vara jeb kristīgās ticības vajājošā vara, tā tad 

zvēra varas iespaids.  

Otrkārt: arī tanīs valstīs, kur mūsdienās antikristus gars brīvi darbojas, kur tieši gaida viņa 

atklāšanos un aģitē pret Kristu un Viņa draudzi, arī tur grēka cilvēks un pazušanas dēls vēl 

nav atklājies. Tur vajaga būt kādam noslēpumainam kavēklim.  

Ļoti daudzi Bībeles pētnieki un tā Kunga kalpi ir pārliecināti, ka šis kavēklis ir Jēzus 

draudze, tā draudze, kura piedalās pirmā augšāmcelšanās. Kā Sodoma un Gomora nebūtu 

gājušas bojā, ja tur būtu atrasti desmit taisnie; kā barība nevar bojāties, kad tai pielikta 

sāls; kā tumsa nedabon varu, kad svece vēl deg; tā arī Dieva sodība caur antikristu nevar 

nākt pasaulē, kamēr vēl pastāv draudze – pasaules gaisma un sāls. Bet kad šī kavēkļa vairs 

nebūs, tad antikristus atklāsies. Viņš virs zemes atnesīs briesmīgu postu. To postu izbeigs 

tikai tā Kunga parādīšanās.  

Tātad šīs plašās un grūti saprotamās nodaļas saturs, notikumi un viņu kārtība ir sekojoša: 

1) Jēzus atnākšana un mūsu pulcēšanās pie Viņa (1.p.) ir divas dažādas lietas. Jēzus 

atnākšana ir nākšana spriest tiesu virs zemes. Mūsu pulcēšanās pie Viņa, Viņa parādīšanās 

padebešos un draudzes aizraušana pie Viņa – tātad pirmā augšāmcelšanās. Šis jautājums ir 

tik svarīgs, ka apustulis lūdz to nesajaukt.  

2) Jēzus atnākšanu vēl aizkavē divas lietas: a) grēka cilvēks, kam jānāk papriekšu, un b) 

pirmā augšāmcelšanās un svēto paraušana, kam jānotiek pirms grēka cilvēka atklāšanās. – 

Uz šāda pamata norisinās arī notikumu gaita: 1) pirmais gaidāmais svarīgais notikums ir 

pirmā augšāmcelšanās, svēto paraušana un viņu pulcēšanās pie tā Kunga, kas nācis tos 

sastapt padebešos, ar tiem paceļas debesīs un tur notur ticīgo tiesu un kāzu svinības. 2) 

Tūliņ pēc ticīgo paraušanas, atklājas grēka cilvēks, kas ar savu varu izsauc briesmīgu postu. 

3) Tad parādas tas Kungs, kas viņu iznīcina un tiesā viņa piekritējus. 4) Sākas miera valsts.  

Šeit atkal mums ir pazīstamā notikumu kārtība.  

V.  Par. 11,1, 2.  

Šis interesantais un ievērojamais paskaidrojums gan ir alegorisks, tomēr tas mums sniedz 

dažus norādījumus par notikumu kārtību tā Kunga dienā. “Un niedre man tapa dota, 

mērkokam līdzīga, un tas enģelis stāvēja, sacīdams: celies un mēro Dievnamu un to altāri 

un tos, kas tur iekšā pielūdz.” Dievnama mērīšana ir draudzes tiesāšana, kas ir tā Kunga 

templis.  

“Bet to pagalmu, kas ir Dievnama ārpusē, pamet ārā, un nevēro to, jo tas ir dots 

pagāniem; un tie to svēto pilsētu samīs četrdesmit divi mēnešus.” Tā tad ir vēl pagalms, 



kas būtu pielīdzināms ģeķīgām jaunavām. Kad templis tiek mērīts, draudze pārņemta un 

sodīta, tad pagalms, ģeķīgās jaunavas tiks atstātas pagāniem mīdīšanai; tas ir: postā un 

antikristus varā četrdesmit divi mēnešus jeb 3 ½ gadus.  

Skaitlis par posta laika ilgumu vēl citur Rakstos pieminēts, un par to runāsim sīkāk, kad 

apskatīsim tuvāk posta laikus.  

Arī šeit ir mums pazīstamā kārtība: 1) draudzes paņemšana un tiesāšana; 2) lielais posts; 3) 

antikristus gals tā Kunga atnākšanā.  

VI.  Par. 12. – 22. nod.  

Pamatīgu pārskatu par tā Kunga dienas notikumu kārtību sniedz Parādīšanas grāmatas 

pēdējā daļa, t.i. no 12. līdz 22. nodaļai. Šeit tā Kunga dienas notikumu kārtība sīki 

aprakstīta un mums šinī lietā dota skaidrība. Protams, mēs nevaram jo sīki apskatīt visas 

minētās nodaļas, jo par tām būtu sarakstāma vesela grāmata. Gribu tikai garāmejot 

apskatīt pēc kārtas visas domas, kādas tur izteiktas par tā Kunga dienas notikumu kārtību.  

12. nodaļā sieva dzemdē puisēnu. Lidojošs pūķis gatavojas norīt šo bērnu, bet bērns 

izglābjas caur to, ka tas tiek aizrauts tā Kunga troņa priekšā. Sieva, kas viņu dzemdēja, 

aizbēg tuksnesī, kur nodzīvo tieši tik ilgi, kamēr pastāv lielais posts, t.i. trīs un pus gadus.  

Tiko puisēns ir nostājies troņa priekšā, debesīs iesākas karš, karo Miķelis un viņa enģeļi 

pret pūķi un tā enģeļiem. Velns tiek uzvarēts un nomests zemē. Viņš vairs nedrīkst 

uzturēties debesīs kopā ar šo puisēnu, un nedrīkst turp arī atgriesties. Un tagad: “Vai tiem, 

kas zemes un jūras virsū dzīvo; jo tas velns pie jums ir nonācis ar lielām dusmām, 

zinādams, ka tam ir maz laika.” Sākas velna varas laiks virs zemes.  

Šī nodaļa – kaut tā tiek izskaidrota ļoti dažādi – pēc manām domām, runā par pirmo 

augšāmcelšanos un svēto paraušanas brīdi. Šeit nevar būt runa par jaunavu Mariju un 

Jēzus piedzimšanu; no šāda viedokļa mēs nespētu saprast šos notikumus. Marija taču 

nebija tā “sieviete ar sauli apģērbta”. Pie Jēzus debesbraukšanas velns taču netika 

nomests zemē, bet viņam vēl bija atļauts turp aiziet un apsūdzēt brāļus Dievam. No tā 

laika neiesākas sātana briesmīgās varas laiks virs zemes, jo viņam vēl bija laiks; kopš tā 

laika iesākas vienīgi draudzes cīņu un kārdinājumu laiks. Ka šim bērnam būs ganīt visus 

pagānus ar dzelzs rīksti, mūs nedrīkst maldināt; jo Par. 2, 26.27. draudzei ir dots sekojošs 

solījums: “Un tam, kas uzvar un manus darbus tur līdz galam, es došu varu pār tiem 

pagāniem. Un viņš tos ganīs ar dzelzs rīksti, itkā māla trauki top sadauzīti.”  

Tanī brīdī, kad puisēns ierodas debesīs, tur sākas brīnišķīga dziesma: “Tagad pestīšana un 

spēks un valstība mūsu Dievam, un vara Viņa Kristum ir kļuvusi; jo mūsu brāļu apsūdzētājs 

ir nomests.” Par puisēnu tiek dziedāts: “Un tie viņu ir uzvarējuši.”  

Nav šaubu, ka puisēns, kas šeit nostājies pie troņa, ir pirmie augšāmcēlušies, tā Kunga 

uzvarējušā draudze. Tiko viņa tur ieradusies, virs zemes sākas lielais posts, jo velns tiek 

nomests, iemiesots kādā personā, pārvēršas par antikristu un nu sākas viņa šausmīgā vara. 

Par to sīkāk, kad runāsim par zvēru. Viņš vairs nedrīkst iet pie Dieva troņa, jo brūte tagad ir 

pie troņa. Ģeķīgo jaunavu pulks bēg tuksnesī, kur postā nodzīvo 3 ½ gadus. Ar ko viņu 

liktenis beidzas, par to Raksti klusē. Mēs tikai varam kaut ko iedomāties, minēt, bet nekā 



noteikta mēs šinī lietā tomēr nezinam. Turpmāk vēl runāsim par šo jautājumu, bet 

pagaidām paiesim tam garām.  

No šī brīža Parādīšanas grāmatā sākas savāds mainīgs laiks. 13. nodaļā virs zemes ir liels 

posts ar zvēra varu. 14. un 15. nod. redzam Ciānas kalnā Jēru un svētos. Kā gan tie būtu 

nākuši debesīs, ja puisēna nostāšanās Dieva troņa priekšā nebūtu pirmā augšāmcelšanās? 

Viņi tur slavē un godina Dieva Jēru. (7.nod. debesīs uzņemtos nedrīkst sajaukt ar tiem, par 

kuriem runāts 14. un 15. nodaļās.)  

Parādīšanas 16, 17 un 18 nodaļas atkal runā par baigiem laikiem virs zemes. Tanī laikā 

asinsarkanais pūķis, - politiskā vara vienojas ar paklīdušo sievieti – pagrimušo kristīgo 

baznīcu, un to iznīcina. Visi notikumi, kas norisinās lielā posta laikā, ir ļoti zīmīgi. Visumā: 

svētie priecājas debesīs, virs zemes valda briesmīgs posts un izmisums.  

19. nodaļas sākumā izveidojas lieli notikumi. Dieva troņa priekšā tiek dziedātas gaviļu un 

prieka dziesmas, jo Dieva tiesas stunda ir pienākusi un Jēra kāzas ir klāt. Svētiem tiek 

pasniegti dārgi balti tērpi. Acīmredzot, tiesas stunda troņa priekšā jau garām, svēto amati 

nozīmēti, viņi izsaukti vārdā, viņu nākotnes darbība nosprausta. 19. nodaļas pēdējā daļā 

redzam satricinošu ainu. Uz balta zirga sēž Tas, Kura tērps aptraipīts asinīm, Kura vārds ir 

ķēniņu Ķēniņš, kungu Kungs, un Viņam seko debess karapulks. Tagad pienācis tas brīdis, 

kad tas Kungs ar tūkstošiem svētiem nāk spriest tiesu virs zemes. Aina un notikums tieši 

tāds, kādu Jēzus tēloja Mat. 25. nodaļas pēdējā daļā, kur Cilvēkdēls savā godībā, visu svēto 

pavadīts, nonāk virs zemes, spriest tautām tiesu; tas, ko Enoks paredzēja pirms vairāk 

tūkstots gadiem: “Tas Kungs nāk tiesāt ar tūkstošiem svēto.” Parādīšanas 19. nod. pēdējā 

daļā sākas lielā tautas tiesāšana; debess putni tiek aicināti ņemt dalību Dieva mielastā; 

seko briesmīga Dieva pretinieku iznīcināšana. Tanī laikā tiek iznīcināti arī viltus pravieši un 

zvērs.  

20. nodaļas sākumā velns tiek saistīts; mocekļi, kuri pagājušos trīs un pus gados vēl tika 

nonāvēti Jēzus dēļ, ceļas augšā un svētie kopā ar tiem manto valsti un kā karaļi un priesteri 

ar Kristu valda tūkstots gadus. Pēc tam, kad tūkstots gadi jau pagājuši, sātans vēl reizi tiek 

brīvībā, viņš vēl reiz uzkūda tautas, karo pret Kristu un Viņa draudzi. Bet no debesīm krīt 

uguns un viņu iznīcina.  

Tagad redzam mirušos, lielus un mazus, pulcējamies Dieva priekšā. Pavisam citāda 

tiesāšana. Tur vairs nav runas par debesīm un zemi, tās bēg, nedz arī par dzīviem 

cilvēkiem, bet tiek tiesāti miroņi. Arī pati nāve tiek izdeldēta un elle iemesta ugunszaņķī. 

Dievs rada jaunu debesi un jaunu zemi, par prieku savai tautai.  

Īsumā apskatot Par. 12. – 22. nodaļās tēloto kārtību, dabūsim sekojošu ainu: 1) Pirmais 

notikums ir pirmā augšāmcelšanās un aizraušana pie Dieva (puisēns). 2) Liels posts virs 

zemes, jo kavēklis tika atņemts, velns tika nomests zemē, grēka cilvēks atklājās. Debesīs 

prieks, virs zemes posts (13. nod.). 3) Dieva Dēls ar savu tautu nāk tiesāt (19. nod.). 4) Lielā 

tiesāšana un ienaidnieka iznīcināšana. 5) Miera valsts. 6) Pēdējais karš. 7) Pēdējā 

tiesāšana. 8) Jaunā debess un jaunā zeme.  

Atkal tā kārtība, kādu esam redzējuši visās Rakstu vietās, tikai daudz pilnīgāka. Dieva lietas 

ir noteiktas un skaidras.  



VII.. Jesajas. 9, 11. un 12. nodaļas.  

Arī Vecā Derība garāmejot skar šo tā Kunga dienas notikumu kārtību. Bet tādēļ, ka Vecās 

Derības pravieši šo lietu redz no tālienes, viņu pareģojumi nav tik skaidri, tomēr saprotami.  

Pēc augstāk minētām Jesajas rakstu vietām notikumu kārtība būtu sekojoša: No Jesajas 

celma celsies atvase, tā valdīs taisnībā. Virs zemes iestāsies miera valsts priekš visiem. 

Atkal skan gaviļu un prieka dziesmas Dievam. Visumā jau pazīstamā kārtība, kaut arī Jēzus 

pirmā un otrā atnākšanas apvienotas.  

VIII. Ecehiēla 37. – 48. nodaļas.  

Ecehiēla grāmatas pēdējā pusē sniegta gandrīz tik pat skaidra un noteikta tā Kunga dienas 

notikumu kārtība, kā Parādīšanas grāmatā.  

Miroņu kauli atdzīvojas – tas nozīmē pirmo augšāmcelšanos; Izraēla cilšu koki saaug vienā 

kokā, tas saprotams, kā draudzes savienošanās ar to Kungu padebešos; tautai tiek uzcelts 

ķēniņa Dāvida tronis – ar to pareģota tūkstošgadu miera valsts. Pēc tam nāk pēdējais karš, 

kad Gogs un Magogs sagrābj varu. 38. un 39. nodaļās Dievs tos iznīcina un sākas jauna 

dzīve. Izraēls atjauno savu templi un zemi, un iekārtojas dzīvot. No šī tempļa iztek dzīvības 

ūdens, kā debess Jeruzālemē dzīvības ūdens iztek no Dieva troņa. 48. nodaļā lasam par 

jaunās svētās zemes iekārtu, kas mums atgādina taisnību: “Dievs radīs jaunas debesis un 

jaunu zemi.” 

Tātad arī Vecās Derības pravieši jau paredzējuši tā Kunga dienas notikumu kārtību. Kaut 

tur arī daudz runāts par Izraēla nākotni, tā Kunga dienas notikumu kārtība tomēr ņēmusi 

noteiktu gaitu.  

Nenoteiktas Rakstu vietas.  

Tādu ir daudz. Pievedīšu tikai dažas.  

Dan. 2., 7., 11., 12. nodaļās manāmi šādi vilcieni. Zvērs atklājas; karo pret svētiem; miroņi 

mostas. Svētie uzvar un sākas jaunā dzīve.  

Joela 2.-4. nod. Tā Kunga diena nāks kā bīstama, drūma diena. Tai seko vēlais lietus – zīme 

par draudzes paraušanu. Lietum seko Jehovas tiesas diena – tas saskan ar tā Kunga 

parādīšanos padebešos. Tad Ciāna tiks izglābta un priecīgi dzīvos miera valstī. Tam seko 

tumšā Jehovas tiesas diena, pēdējā tiesāšana Dieva troņa priekšā, un tam – jauna dzīve, 

skaņas pār jaunām debesīm un zemi. Tātad Joela pareģotā kārtība ļoti līdzīga mums jau 

labi pazīstamai kārtībai.  

Jesajas. 2, 2-5; Mihas 4, 1-7 pievesta tā pati kārtība: Jehovas nama kalns paaugstināts – 

pirmā augšāmcelšanās; - tautas padodas Dievam – tiesāšana; kari izbeidzas – miera valsts; 

cilvēki staigā Dieva gaismā – jauna dzīve. Visur tā pati kārtība.  

Visumā.  

Nu redzam, ka šī tā Kunga dienas notikumu kārtība nav vis mūsu izgudrojums, bet 

saskaņota ar vairākām nopietnām, ticamām Rakstu vietām; tai pamatā ir Dieva Vārdi.  

Dievs izved savus nodomus.  

Laicīgie valdnieki bieži sastāda labus metus un projektus, bet bieži tie tos nepilda; bet kad 

Dievs kaut ko nodomājis, Viņš to arī pilda. Dieva pirksts kādreiz rakstīja uz tā vīra nama 

sienas, kas bija paņēmis Jehovas tempļa traukus un no tiem ņirgdamies dzēra vīnu: 



“Mene, mene, tekel ufarsin.” Un Raksti saka: “Tai pašā naktī Kaldeju ķēniņš Belzacars tapa 

nokauts.”  

Dievs bija izpildījis savu nodomu.  

Draugi, mūsu Dievs rijots uguns un Viņam ir vara savus nodomus izvest arī mūsu dzīvē. 

Tādēļ metīsimies ceļos Tā priekšā, Kas dzīvo un valda mūžīgi, un skūpstīsim Dēlu, lai Viņš 

nedusmo.  

Iepazinušies ar tā Kunga dienas notikumu kārtību, mēs varam stāties pie atsevišķo 

notikumu sīkākas apskatīšanas.  

 

 

 

III. 

Pirmā augšāmcelšanās. 
“Ja kas meklēs savu dzīvību paturēt, tas to zaudēs,  

un ja tas to zaudēs, tas to paturēs dzīvu.”  

“Es jums saku: tanī naktī divi būs vienā gultā,  

viens taps pieņemts un otrs atstāts 

Divas kopā mals, - viena taps pieņemta un otra atstāta.  

Divi būs laukā, viens taps pieņemts un otrs atstāts.” Lūk 17, 33-36.  

“Un tie iekš Kristus mirušie uzcelsies papriekš.” 1. Tes. 4,16.  

“Svētīgs un svēts, kam ir daļa pie tās pirmās augšāmcelšanās.” 

 

1. 

dažādi uzskati par pirmo augšāmcelšanos. 
Kā par visiem notikumiem tā Kunga dienā, tā arī par pirmo augšāmcelšanos pastāv dažādi 

uzskati. Šeit garāmejot gribu skart svarīgākos no šiem uzskatiem.  

 

Liberāls uzskats.  

Ir kāds uzskats, kas pēdējā laikā izpaužas liberālismā, un tas ir nostājies uz viedokļa, ka 

nekādas miesas augšāmcelšanās neesot. Miesa tiek aprakta, satrūd un tur paliek; tikai 

cilvēka domas, viņa dzīves augļi un gars – tie turpina dzīvot un darboties – ceļas augšā.  

Šo uzskatu mēģina pamatot uz Rakstiem. Proti, apustulis Pāvils un Svētie Raksti vispār 

nerunājot par miesas, bet tikai par ķermeņa augšāmcelšanos, un tieši sakot, ka miesa un 

asinis nevarot iemantot Dieva valsti. Zem šī ķermeņa, liekas, tiek saprasts kāds 

noslēpumains gars, kāda miesai līdzīga būtne. Protams, raugoties no šāda viedokļa, 

nekādas miesas augšāmcelšanās nevar būt.  

Liekas, ka arī paši šī uzskata piekritēji nav skaidrībā, kā atšķirt miesu un ķermeni, ko 

saprast zem šāda caurredzama, garam līdzīga ķermeņa. Zem miesas Raksti saprot miesas 

darbus – grēku miesā; tā neiemantos Dieva valsti; un tomēr Raksti skaidri sludina miesas 



augšāmcelšanos. Šī, no grēka atpestītā miesa iemantos Dieva valsti. Šādam nepamatotam 

uzskatam varam iet garām, ilgi pie tā nekavēdamies.  

 

Garīgs – teoloģisks uzskats.  

Šis uzskats nepiekrīt pakāpeniskai, tā tad pirmai augšāmcelšanai. Tas saka, ka esot tikai 

viena augšāmcelšanās, visu laiku galā kopā ar lielo tiesas dienu, kad labie un ļaunie celsies 

augšām un Tiesnesis viņus izšķirs pa labi un pa kreisi. Te nav atzīta ne pirmā, ne pēdējā 

augšāmcelšanās.  

Šo uzskatu ir pieņēmusi garīgā teoloģija un to pauž lielāko konfesiju dogmu mācībās; ar to 

saskaņots arī viņu uzskats par pēdējiem laikiem. Turpmāk redzēsim, ka šis uzskats nebūt 

nesaskan ar Bībeles patiesībām.  

 

Tīri garīgs uzskats.  

Pastāv arī tāds uzskats, ka pirmo augšāmcelšanos jāsaprot, kā uzmošanos un 

augšāmcelšanos no grēkiem, jo Rakstos taču skaidri teikts: “Uzmosties, tu, kas guli, un 

celies augšā no miroņiem, tad Kristus tevi apgaismos.” Tā tad atdzimšana būtu pirmā 

augšāmcelšanās, garīgās dzīves miera valsts; priekš uzvarētājiem sātans saistīts; viņi dzīvo 

Jēra brūtes kārtā; vairs nepaklūp. Viņiem vairs nav vajadzīga pagremdēšana ūdenī, nedz 

sv. vakariņa maizes un vīna lietošana. – viss tas notiek garīgā veidā. Ar tā Kunga 

parādīšanos padebešos viņi manto Jēzus Garu. Tie dzīvo īstā miera valstī. Viņiem tikai 

jāgaida tā Kunga galīgā atnākšana, pasaules gals un jaunās debess un jaunās zemes 

radīšana.  

Cik skaists un pareizs šis uzskats ir garīgā ziņā, tikpat nepareizs tas ir, raugoties no Dieva 

valsts vēsturīskās attīstības viedokļa. Dievs darbojas iekšķīgi – neredzami, bet arī ārēji – 

reāli. Arī patlaban pārrunātais uzskats dibināts uz vienpusīgu Bībeles saprašanu. Cilvēki, 

kas to sludina, nav spējuši izprast vispārējo tā Kunga dienas notikumu gaitu un kārtību, 

viņiem daudz kas palicis neskaidrs, nesaprotams.  

 

Periodiska pirmā augšāmcelšanās.  

Šeit gribu pieminēt vēl vienu ļoti savādu uzskatu. Šis uzskats pieņem, ka pirmā 

augšāmcelšanās esot pakāpeniska; tā esot sākusies ar tā Kunga nāvi, kad pirmie svētie 

iznāca no kapiem, un turpinājoties vēl tagad. Dažās vietās īsti ticīgie, uzvarētāji, pazūdot. 

Viņi tiekot meklēti, bet velti; tikai atliekot ticēt, ka tie aizrauti, kā Enoks un Elija.  

Pirms kāda laika sarunājos ar kādu pazīstamu garīgu vīru, kam arī ir šāds uzskats. Viņš 

mēģināja pierādīt, ka pagājušos gados esot bijuši septiņi gadījumi, kad cilvēki 

noslēpumainā kārtā pazuduši. Visos šajos gadījumos nevarot būt runa par slēpšanos, 

slepkavību jeb cilvēku nolaupīšanu. Varējusi notikt vienīgi augšāmcelšanās jeb aizraušana. 

Šāda periodiska jeb pakāpeniska augšāmcelšanās vēl turpinoties.  

Cik svēts šis uzskats arī nebūtu, Svētos Rakstos mēs tam tieša pamata neatrodam. 

Mūslaikā stipri izplatījušies spiritisms un teozofija, visādu garu izsaukšana, kas kairina 



cilvēku nervus. Bet tādēļ, ka antikristus gara darbība atbalstas tieši uz šādiem 

noslēpumainiem notikumiem un parādībām, šinīs lietās ieteicu būt uzmanīgiem.  

Bet atstāsim šos uzskatus un meklēsim, kas Svētos Rakstos lasāms par pirmo 

augšāmcelšanos.  

Tagad gribu izšķirt šo grūto jautājumu, raugoties no Bībeles viedokļa un no sekošiem 

punktiem: notikumu kārtība pirmajā augšāmcelšanās; laika termiņš jeb kāda ir pirmā 

augšāmcelšanās; īss apliecinošo Rakstu vietu sakopojums; dažu grūto jautājumu 

noskaidrošana; pirmās augšāmcelšanās labums tiem, kam daļa pie tās; un beidzot – kam ir 

daļa pie pirmās augšāmcelšanās.  

 

2. 

Pirmās augšāmcelšanās notikumi. 
Pirmais svarīgais, visu pasauli satricinošais notikums, kas cilvēcei gaidāms, ir pirmā 

augšāmcelšanās. Kā norisināsies šis godības pilnais notikums? Tēlosim šo ainu, 

pamatojoties uz Bībeli.  

Garīgā pasaulē gaiss paliek arvien tumšāks, antikristus novirziens pieņemas; visa pasaule 

dreb antikristus dzemdēšanas sāpēs; viņa gara darbība sasniedz augstāko pakāpi. Tautas 

gaida vareno atpestītāju, personu, kura sevī iemiesotu varu un spēku. Ticīgie izcīna smagu 

cīņu; vairākiem mīlestība atdziest, jo pārestības ņem virsroku. Uzstājas viltus pravieši ar 

nepatiesām mācībām, visur redz zīmīgas parādības un garus, kas dara varoņdarbus un 

brīnumus. Vienā pusē baigs antikristus gars, otrā – garīgi sajukumi un maldi. Visā šinī 

dzīves virpulī valda garīgas atdzišanas un miega gars, Laodiķejas draudzes laiks. Jūtams, ka 

garīgā pasaulē kaut kas gatavojas, gaidāma ļauno pulku nākšana klajā. Katrā nākošā 

minūtē var sagaidīt antikristus atklāšanos. Gaiss ir saspīlēts no ļaunuma; bet jūtams, ka 

kaut kas aizkavē viņa atklāšanos: Dieva draudze.  

Pēkšņi šinī dziļā nakts stundā, godības Kungs parādas padebešos Dieva enģeļu un bazūnu 

skaņu pavadīts. Viņa kājas nepieskaras zemei. Pateicoties šai Dievības tuvošanai un 

skaņām, atveras kapi. Tie, kuriem ir daļa pie pirmās augšāmcelšanās, iznāk no kapiem; citi 

miroņi neatdzīvojas. Tie, kuri dzīvo virs zemes un kuriem ir daļa pie pirmās 

augšāmcelšanās, acumirklī tiek pārvērsti. Viņu vecā miesa pārvēršas pīšļos, kā līķi 

krematorijā, un no šīs vecās, satrūdējušās miesas izceļas jauna, neiznīcīga. “Mēs tapsim 

pārvērsti” – par to saka Svētie Raksti.  

Svēto miesas, kas atdzīvojas un iznāk no kapiem, un draudze, kas dzīvo virs zemes un tiek 

pārvērsta, tiek aizrauti padebešos pretim tam Kungam. Tur viņi pirmo reizi redz vaigu 

vaigā savu Pestītāju un Kungu. No šīs stundas viņi no Tā vairs nešķirsies, bet paliek arvien 

pie Tā.  

Ģeķīgās jaunavas, neīstie un remdenie kristīgie tiek atstāti. Virs zemes ir juku laiki, jo 

vairāki cilvēki pēkšņi pazuduši. Viens otru meklē: tēvs neatrod savu dēlu, dēls tēvu; brālis 

pazaudējis māsu un otrādi; vīrs aizgājis, sieva palikusi, sieva pazudusi, vīrs to velti meklē. 



Tālruņi zvana, pie iecirkņu durvīm stāv garas meklētāju rindas; visi meklē pazudušos, bet 

viņu vairs nav.  

“Divi būs laukā, viens taps paņemts un otrs atstāts. ”Simts cilvēku ir lūgšanas namā, 

piecdesmit tiek paņemti, piecdesmit atstāti; desmit atrodas darbā, pieci tiek pieņemti, 

pieci paliek. Palikušie krīt izmisumā, skrien un klauvē: “Ak Kungs, Kungs, atveri mums!” 

Nekādas atbildes, ne atvēršanas!  

Tumsa pieņemas un virs zemes sākas baigs laikmets. Svētie, kuri tika parauti padebešos, 

pretim tam Kungam, iet līdz ar Viņu Dieva troņa priekšā, pie Dieva labās rokas. Viņu dzīve 

un darbi tiek pārbaudīti, viņu darbība apsvērta. Svētos tiesā, jo tiesāšanai jāsākas no Dieva 

nama.  

Viņi gan nenāk zem vispārējās tiesas, bet no miroņiem ir tapuši dzīvi; un tomēr viņiem 

jātop atklātiem Kristus tiesas priekšā, jo viņiem jāsaņem alga pēc nopelna. Viņu darbu 

pārbauda ugunī, viņu dzīves darbs tiek mērīts ar mērkoku.  

Tās ir nopietnas stundas Dieva tautai, kad viņa stājas sava Kunga priekšā. Tur viss atklājas: 

mūsu dzīve, dvēsele, darbi priekš Dieva – viss. Tā ir tiesa pār svētiem. Tur Dieva ļaudīm, 

saskaņā ar viņu uzticību, norāda turpmākos darbus un varas robežas nākamā miera valstī. 

Citam tiek dota vara pār divām, citam pār piecām pilsētām. Pēc tam viņš iet caur pērļu 

vārtiem, uz kuriem ir viņu jaunie vārdi. Šie vārdi atbilst katra nopelniem, centībai un 

uzdevumiem.  

Viņu tiesāšanas diena paiet un viņi kā brūtes draudze stāv blakus un apkārt Dieva Jēram – 

Kristum. Viņiem liek uzvilkt baltus tērpus, ko viņi paši zemes virsū būdami sev ar svētiem 

darbiem gatavojuši. Debesīs notiek Jēra kāzu svinības.  

Visi šie notikumi norisinas ātri, 3 ½ gados. Kad Jēra sieva sevi būs izgreznojusi un uzvilkusi 

balto tērpu, ķēniņu Ķēniņš sevi ar draudzi un karapulkiem sagatavo lielam tiesas gājienam. 

Tanīs stundā Viņa pulki sauc: “Aleluja! pestīšana un gods un slava un spēks tam Kungam, 

mūsu Dievam! Jo Viņa tiesas ir patiesīgas un taisnas!”  

Visa šī notikumu virkne pieskaitāma pie pirmās augšāmcelšanās. No šejienes jau sākas 

jauni notikumi, kurus apskatīsim turpmāk.  

 

3. 

Pirmās augšāmcelšanās laiks. 
Kad notiek pirmā augšāmcelšanās?  

Ir četri termiņi, kuriem pateicoties varam noteikt pirmās augšāmcelšanās laiku; tos šeit 

pieminēšu. Tie nav kalendāra gadi un datumi, bet pieskaitāmi pie tā Kunga dienas 

notikumiem.  

Pirmā augšāmcelšanās notiek: pirms antikristus atnākšanas (2. Tes. 2; Par. 12. u.c.); tad, 

kad Jēzus parādās padebešos (1. Tes. 4,16); tad, kad draudze aizrauta padebešos (1. Tes. 4, 

17.) pirms tūkstošgadu miera valsts (par. 20,4-6). Tas ir pirmais pasauli satricinošais 

notikums Dieva valsts tapšanā, kas draudzei patlaban jāgaida.  

Vairāk mēs par to nekā negribam teikt, un tas arī nav vajadzīgs.  



 

4. 

rakstu vietas, kur aprakstīta pirmā augšāmcelšanās. 
Vai Svētos Rakstos ir pierādījumi, kas apliecinātu pirmās augšāmcelšanās notikumu gaitu? 

Mēs viegli varētu tēlot nepatiesas, fantastiskas ainas, kas nesaskan ar patiesību. Lai no tā 

izsargātos, apskatīsim tikai to, kas Dieva vārdā skaidri minēts, kas dabīgā ceļā izaug no 

Bībeles teksta.  

Šeit vēlreiz atkārtoju, ka dažas Rakstu vietas par tā Kunga atnākšanu un pirmo 

augšāmcelšanos mums, varbūt, pilnā mērā neattēlo visu notikumu gaitu, un pateicoties 

tam, lasītāji šo lietu var pieņemt ļoti kritiski. Bet tikai visu Rakstu vietu sakopojums mums 

sniedz šeit tēloto skaidro ainu.  

Rakstu vietas, kas liecina par pirmo augšāmcelšanos.  

dažas no tām ir ļoti pazīstamas, bet šeit, šinī aprakstā, mums ar tām tuvāk jāiepazīstas.  

1. Tes. 4, 16-18.  

“Jo pats tas Kungs nāks zemē no debesīm ar kliegšanu, ar liela enģeļa balsi un ar Dieva 

bazūni, un tie iekš Kristus mirušie uzcelsies papriekš; pēc tam mēs, kas dzīvojam un esam 

atlikuši, tapsim aizrauti līdz ar tiem padebešos tam Kungam pretī gaisā; un tā mēs būsim 

arvien pie Kunga.”  

Šī izsmeļošā Rakstu vieta nekā citādi neļauj izskaidrot pirmo augšāmcelšanos. Šeit minētā 

Jēzus parādīšanās nemaz nesaskan ar viņa atnākšanu spriest tiesu virs zemes, kad tautas 

tiks izšķirtas pa labi un pa kreisi; skaidrs, ka šeit iet runa tikai par draudzes pacelšanos 

padebešos un palikšanu pie Viņa. Ja nebūtu pirmās augšāmcelšanās, kā lai citādi iztulko šo 

svarīgo Rakstu vietu?  

Telpas neatļauj mums pie šīs Rakstu vietas ilgāk kavēties.  

1. Kor. 15, 22-24.  

“Jo tā, kā iekš Ādama visi mirst, tāpat arī iekš Kristus visi taps dzīvi darīti. Bet ikviens savā 

kārtā: pirmais ir Kristus, pēc tie, kas Kristum pieder pie viņa atnākšanas. Pēc tam tas gals.”  

Tā ir skaidra Rakstu liecība par pirmo augšāmcelšanos: tā pirmais uzcēlās Kristus, Viņam 

seko tie, kas Tam pieder, kad Viņš atnāks. Proti, Viņam padebešos parādoties uzcelsies ne 

visi miroņi, bet tikai Kristum piederīgie. Tikai vēlāk nāk gals, kad visa vara būs Dievam un 

pēdējais ienaidnieks – nāve – tiks izdeldēta. Bet tas notiks pēc tūkstoš gadu miera valsts, 

pēdējā tiesā (Par. 20,14). Tad pamostas arī neticīgie miroņi (Dan. 12,2; Par. 20, 13-15). Tā 

tad šī ir skaidra liecība par pirmo augšāmcelšanos.  

Fil. 3. 10. 11.  

“Lai es atzīstu Viņu un Viņa augšāmcelšanās spēku un to līdzciešanu ar Viņu un Viņam 

līdzīgs topu nāvē; vai jel varētu nākt pie tās augšāmcelšanās no miroņiem.”  

Šiem Rakstu vārdiem nebūtu nozīmes, ja nebūtu kādas sevišķas augšāmcelšanās, kurai 

gatavojoties vajag pazīt Viņa augšāmcelšanās spēku, gūt daļu pie Viņa ciešanām, Viņam 

līdzīgam tapt nāvē. Ja visi miroņi uzceltos vienā reizē, kāda nozīme apustulim būtu teikt: 



“Vai jel varētu nākt pie tās augšāmcelšanās no miroņiem?” Jo tad jau visi pie tās nāktu. Bet 

šeit apustulis liek domāt par citu augšāmcelšanos, un tieši par to Rakstos teikts: “Laimīgs 

un svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšāmcelšanās.” Tā tad šī vieta jo spilgti liecina par 

pirmo augšāmcelšanos.  

Fil. 3, 20. 21.  

“Bet mūsu dzīvošana ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidam to Pestītāju, to Kungu Jēzu 

Kristu, kas mūsu niecīgo miesu pārvērtīs, ka tā top līdzīga Viņa godības miesai.”  

Tā ir ļoti zīmīga Rakstu vieta. Draudze gaida Kristu. Viņš nāk un pārvērš savas tautas 

niecīgo miesu par savai līdzīgu. Tad Viņš būs atklājies, draudze to redzēs un tā taps Viņam 

līdzīga (1. Jāņa 3,2). Šī miesas pārvēršana – pēc 1. Tes. 4, 16,17 un 1. Kor. 15, 22 – notiek tā 

Kunga parādīšanās un draudzes augšāmcelšanās – tā tad pirmās augšāmcelšanās dienā. 

Visās šinīs Rakstu vietās tiek runāts nevis par neticīgo, bet tikai par ticīgo augšāmcelšanos. 

Tā tad šis ir vēl viens pierādījums par pirmo augšāmcelšanos.  

Jāņa 14, 2.3.  

“Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es gribu atkal atnākt un jūs ņemt pie 

sevis.” Raugoties no pirmās augšāmcelšanās viedokļa, šī Rakstu vieta ir ļoti interesanta. 

Daudziem ticīgiem tā liekas neskaidra, bet to jāiztulko tiešā sakarā ar pirmo 

augšāmcelšanos. Šeit Jēzus runā par ņemšanu pie Sevis tur, kur jau vieta sagatavota.  

Šeit slēpjas trīs pirmās augšāmcelšanās patiesības: a) “ņemt pie sevis” pilnīgi saskan ar 

“aizrauti līdz ar tiem padebešos tam Kungam pretī gaisā” (1. Tes. 4,17); b) “Mana Tēva 

namā ir daudz dzīvokļu. Kad es būšu aizgājis un jums vietu sataisījis” izskaidro, ka debesīs 

ir daudz dzīves iespējamību un vietu. Vienu daļu no tām Jēzus sagatavo savai draudzei 

atbilstoši viņas uzticībai un jaunajam vārdam, kas ir goda pilnā saskaņā ar svēto tiesāšanu 

Jēzus troņa priekšā pirmajā augšāmcelšanās, kad ik katrs būs dabūjis pēc saviem 

nopelniem. c) Debess un zeme, kas pašlaik pastāv, arī tās dzīves vietas, ko Jēzus tagad 

sataisa, pazūd pie pēdējās tiesāšanas laika galā (Par. 20,11; 21,1;  2. Pēt. 3, 13). Tādēļ tās 

dzīves vietas, ko Viņš tagad sataisa, tiek izlietotas miera valstī, un tiek izdalītas pirmās 

augšāmcelšanās dienā, kad Viņš to ņems pie Sevis ( 1. Tes. 4,17; Fil. 3, 21;  1. Kor. 15,52). 

Citādi šīs Rakstu vietas būtu neskaidras, bet tagad tām ir brīnišķīgs mirdzums.  

Kol. 3,4.  

“kad nu Kristus, jūsu dzīvība, atspīdēs, tad arī jūs ar Viņu atspīdēsiet godībā.” Draudze ar 

Kristu atklāsies godībā – nevis tautu tiesāšanā. Atkal apbrīnojama saskaņa ar 1. Jāņa 3,2; 

Filip. 3,21; 1. Tes. 4,17 un visām citām par pirmo augšāmcelšanos runājošām Rakstu 

vietām.  

1. Pēt. 1,5 – 8;  4,13.  

Šīs Rakstu vietas runā par draudzes daļu pie Kristus godības un ciešanām, ko tā mantos 

tanī dienā, par kuru Viņš saka: “Par to jūs priecājaties, mazu brīdi tagadiņ, ja vajaga, 

noskumdināti dažādās kārdināšanās, lai jūsu pārbaudītā ticība top atrasta dārgāka nekā 

zelts, kas iznīkst un ugunī kļūst pārraudzīts – par slavu un godu un teikšanu, kad Jēzus 

Kristus taps redzams, kuru neredzējuši jūs mīlējiet un, jebšu tagad Viņu neredzat, tomēr 



ticēdami uz Viņu, priecājaties ar neizsakāmu un godības pilnu prieku.” Tas atkal saskan ar 

1. Pēt. 4,13 un Filip. 3,10-11. Visos šajos notikumos piedalās tikai draudze un ne visa tauta.  

Jūdas 14. un 15. p.  

“Bet par šiem arīdzan Enoks, septītais no Ādama, sludinājis sacīdams: redzi, tas Kungs nāks 

ar saviem daudz tūkstošiem svētiem tiesu turēt par visiem.”  

Jau caur Enoku Svētais Gars ir paredzējis, ka tam Kungam nākšot tiesu turēt, Viņam būs 

līdzi daudz tūkstošu svēto. Kas neizprot pirmās augšāmcelšanās noslēpumu, tas domā, ka 

šie svētie ir enģeļi. Enģeļi gan nāks līdzi, bet tikai kā kalpi, ne kā tiesneši. Nekur Svētos 

Rakstos nav redzams, ka enģeļiem būtu dota kaut kāda vara. Kad tas Kungs ar saviem 

svētiem nāks turēt tiesu, tā tad Viņš ar tiem jau agrāk kaut kur būs sastapies; un šī 

sastapšanās notikusi tieši pirmajā augšāmcelšanās, par kuru Enoks tieši nekā nesaka, bet 

ko viņš savā pravieša garā jau paredzēja. Arī šie Jūdas vārdi saskan ar Par. 19,11-14.  

Parādīšanas  gr. 12. nodaļa.  

Sevišķi skaisti un skaidri par pirmo augšāmcelšanos runā šī Rakstu vieta. Aina ir sekojoša: 

Kāda sieva ar sauli apģērbta, ar mēnesi apakš kājām un zvaigžņu kroni galvā, brēc 

dzemdēšanas sāpēs. Viņas priekšā nostājas liels pūķis ar ragiem un ķēniņu kroņiem galvā. 

Viņa aste novelk debess zvaigžņu trešo daļu; pūķis gaida, kas sieva dzemdēs, lai tūliņ bērnu 

norītu. Piedzimst puisēns, kuram visus pagānus būs ganīt ar dzelzs rīksti. Bet pūķis bērnu 

nevar norīt, jo tas tiek aizrauts pie Dieva goda krēsla.  

Tanī brīdī debesīs izceļas karš. Miķelis ar saviem enģeļiem karo pret pūķi un tā enģeļiem. 

Pūķis tiek uzvarēts un ar visiem saviem enģeļiem nomests uz zemi. Debesīs iesākas gaviles 

ar tiem, kuri uzvarējuši pūķi caur tā Jēra asinīm, savas liecības vārdu un pašuzupurēšanos. 

Virs zemes sākas šausmu laiks, jo velns savās dusmās ir šeit, un viņam ir maz laika.  

Sievu, kura dzemdēja bērnu un pēc dzemdēšanas aizbēga tuksnesī, velns briesmīgi vajā. 

Virs zemes vispāri iestājas posta laiks (13. nod.), bet debesīs liels prieks un gaviļu laiks (11. 

un 12. p.;  14, 1-5), kas sasniedz savu augstāko pakāpi Par. 19. nodaļas pirmajā pusē.  

Kāda ir šīs ainas nozīme?  

Viens vispārējais uzskats ir sekojošs. daži saka, ka šī sieva esot Jēzus māte, citi – Vecās 

Derības Izraēla draudze. Abi uzskati vienojas, ka bērna piedzimšana esot Jēzus 

piedzimšana, kuru pūķis tik nepacietīgi gaida. Viņa aizraušana pie Dieva goda krēsla esot 

Jēzus debesbraukšana, kad arī velns esot nomests zemē (Jāņa 12,31); tam nu ir maz laika, 

tādēļ viņš trako. Sieva tuksnesī esot pa pasauli izkaisītā Izraēla tauta. Ka šeit piemirstais 

bērns tiešām esot Jēzus, to liecinot 4.p., kur teikts, ka viņam būšot vara ganīt visus 

pagānus ar dzelzs rīksti.  

Bet mēs zinam, ka augstāk pieminētā nodaļā nevar būt runa par Jēzus piedzimšanu aiz 

sekojošiem iemesliem: 1) ne Vecās Derības draudzei, ne arī Jēzus mātei Marijai nekur nav 

dota tik goda pilna vieta, kā šeit šai grūtai sievai; 2) Jēzus tūliņ pēc piedzimšanas netika 

aizrauts debesīs, bet Viņš palika virs zemes kā kalps, un daudz cieta no pūķa; 3) Jēzum 

debesīs ierodoties, tur neizcēlās karš, bet Viņš nostājās savam Tēvam pa labi un lūdz par 

savējiem, kamēr sātans turpina “apsūdzēt savus brāļus”; Jēzus debesbraukšanas dienā 



nenotika arī sātana nomešana, virs zemes neiesākās posts, bet turpinājās tāds pats 

ļaunums, kāds tur agrāk valdīja; bez tam vēl iesākās liels misiones darbs, jo no debesīm 

nonāca Svētais Gars. (Kā Jēzus Jāņa 12,31 saka, ka “tagad šis pasaules virsnieks taps 

izmests ārā,” tad 32.p., kur Viņš savējos apsola ņemt pie sevis, rāda, ka sātana izraidīšana 

notiks draudzes paraušanas, t.i. pirmās augšāmcelšanās dienā.)  5) Parād. 12, 11.p. nosauc 

to par uzvarētāju pulku, kas uzvarējuši caur “tā Jēra asinīm” utt. 6) Sieva pavada tuksnesī 

tikai 3 ½ gadu, kamēr Izraēla draudze jau 1800 gadus šķirta no Jeruzālemes, tā tad ilgāk 

par 1260 gadiem. 7) Jēzus nekur nav izglābts no sātana, jeb uzņemts debesīs; Viņš ar 

sātanu ir cīnījies un to uzvarējis. Bet draudze gan ir glābta no antikristus varas, un sātanam 

pat nav atļauts nākt debesīs, kad tur bija draudze. Brūtgāna mīlestība to vairs neatļauj, jo 

tieši no velna Viņš brūti atkarojis, un caut Viņa asins spēku pati brūte uzvarējusi sātanu.  

Mēs skaidri redzam, ka šī aina mums rāda nevis Jēzus piedzimšanu, bet gan pirmo 

augšāmcelšanos un draudzes aizraušanu. Dieva draudze – šī sieva saules, mēness un 

zvaigžņu mirdzumā – pēdējās dienās ir kā dzemdēšanas sāpēs. It kā varenas ilgas pēc 

atmodas un svētlaimes pilda viņas sirdi. Visa kristīgā pasaule nojauš, ka gaidāms kaut kas 

nopietns.  

Tai pašā laikā lidojošā pūķa vara ar briesmīgu Dieva zaimošanu un vajāšanu aprij ikkatru 

garīgo pasākumu. Viņam (sātana palīgspēkiem) izdodas pavest grēkā trešo daļu no tiem, 

kuriem vajadzēja mirdzēt kā zvaigznēm tumšajā naktī. Tas ir laiks, kad daudziem mīlestība 

izdziest.  

Šinī laikā pasaulē piedzimst Dieva brīnišķīgais bērns, kura dzemdēšanas sāpēs mocījās 

kristīgā draudze. Debesīs atskanēja tā Kunga balss; kapi atvērās, daži tika pārvērsti. 

Draudzes ilgas bija piepildījušās – tā tapa Kristum līdzīga (1. Jāņa 3,2.3). Sātans vēl nekā 

nepaspēja izdarīt, kad šis bērns jau tika aizrauts debesīs pretīm tam Kungam, lai pie Tā 

paliktu. Šie laimīgie tiek aicināti pie Dieva goda krēsla, kur viņiem tiek dota vara pār 

pagāniem, jo tāds solījums uzvarētājai draudzei dots arī Par. 2,26,27. Tā ir svēto tiesāšana 

goda krēsla priekšā.  

tagad sātanam debesīs vairs nav vietas, kaut gan līdz šim viņš tur vēl varēja ierasties (Jāņa 

2,1), bet uzvarētāja brūte ir atnākusi, velnam jāatkāpjas. Viņš tiek nomests zemē un tagad 

virs zemes sākas velna valdīšanas laiks. Tas ir pilnā saskaņā ar Jēzus vārdiem Jāņa 12, 31. 

32. Tas ir pareģojums par pirmo augšāmcelšanos un sātana izraidīšanu. Tas saskan arī ar 

to, ka draudze izglābsies no pazušanas dēla varas, kā turpmāk redzēsim.  

Kristīgā draudze – šī sieva – ne visa dabū daļu no pirmās augšāmcelšanās, bet aizbēg uz 

turieni; liekas, ka Dievs viņu tomēr apņēmies sargāt.  

No tās stundas, kad bērns nāca debesīs, šeit sākas sevišķi prieki un svētki, nopietna tiesas 

darba pārbaudīšanas un jauno uzdevumu norādīšanas laiks (Par. 12. 11, 12-a 14, 1-5; 19,1-

9). Viņu vietas bija sataisītas, tās viņiem tika norādītas; kalps tagad ir tur, kur viņa kungs. 

Jēzus un draudzes ilgas ir piepildījušās. Viņi gatavojas nākamai tiesai un goda pilnai miera 

valstij.  



Tā tad Kristus uzvarētāja draudze pirmajā augšāmcelšanās vispirms, pirms lielās tiesas, 

satiekas ar Jēzu, un visu acis Viņu redz. Tas saskan ar visu Dieva Vārda domu, gaitu, tāpat 

tas saprotams arī no cita viedokļa: vispirms satiekas draugi.  

2. Tesaloniķiešiem 2, 6. 7.  

Visa šī nodaļa ir noteikts pierādījums par pirmo augšāmcelšanos. Minētās nodaļas domu 

gaita: Kristus diena tuvojas, bet tā nevar nākt agrāk, pirms grēka cilvēks un pazušanas dēls 

nav atklājušies. Bet grēka cilvēks vēl nevar atklāties, jo vēl ir kavēklis, par to teikts 

sekojošais: “Jūs zinat, kas aizkavē, tiekams viņš parādas savā laikā. Jo tas netaisnības 

noslēpums jau ir spēkā, tikai ka tam, kas viņu līdz šim aizkavē vēl būs tapt atņemtam 

nost.”  

Kas ir šis kavēklis antikristus atklāšanai? Vai kāda valsts vara? Tas nevar būt, jo tanī laikā, 

kad šie vārdi tika rakstīti, pasaulē valdīja antikristus, pagānu vara. Arī pēc tam vēl 

pastāvējušas valstis, kur grēka cilvēkam būtu bijis iespējams pierādīt savu varu. Pagānu un 

islāma valstis to gan nebūtu aizkavējušas. Arī tagad ir valstis, kurās velnam tiek piedāvāta 

vara, bet arī šeit vēl kaut kas to kavē.  

Varbūt daži domā, ka laicīga vara var aizkavēt garu pasauļu darbību. Grūtu ticams. 

Iemeslus jāmeklē garu pasaulē.  

Kas varēja aizkavēt Sodomas un Gomoras bojā iešanu? Dieva svētie, ja būtu atrasts kaut 

desmit tādu. Kādēļ Romas varai nācās atteikties no Jeruzālemes iznīcināšanas? Pilsētā vēl 

dzīvoja draudze. Kas pasargā pasauli no galīgas iznīcināšanas un tumsības? Sāls un gaisma. 

Kas tas ir? Tu, Dieva draudze!  

Tātad antikristus nevar atklāties, iegrūst pasauli tumsībā un samaitāt, pirms draudze būs 

paņemta. Pirmā augšāmcelšanās ir šis kavēklis grēka cilvēka ceļā. Ja tā būs notikusi, tūliņ 

sāksies viņa varas laiks, jo tad viņš tiks nomests zemē.  

Notikumu kārtība pēc 2. Tes. 2. nodaļas ir skaidra: a) vispirms pirmā augšāmcelšanās; b) 

tad atklājas grēka cilvēks, sātans ar savu varu; c) tam seko Jēzus atnākšana virs zemes 

turēt tiesu par zvēra līdzdarbiniekiem un piekritējiem. Tad velns tiek saistīts. Uz šo tiesu 

Jēzus jau nāk kopā ar savu draudzi, ar kuru viņš vienojās pie pirmās augšāmcelšanās. Kāda 

godības pilna gaisma!  

Lūkasa 17, 33-36.  

“Divi būs vienā gultā... Divas kopā mals... Divi būs laukā, viens taps pieņemts un otrs 

atstāts.” Ilgi šī doma man bija nepazīstama. Kad tiesas dienā tautas tiek izšķirtas pa labi un 

pa kreisi, tad taču tur ir visi. Kā un kad tad notiek pieņemšana un atstāšana? Jo liekas, ka 

tie, kas paliek šeit, nekā sevišķa nepārdzīvo. Bet tad man atklājās pirmā augšāmcelšanās 

patiesība un tas, ka Jēzus šos vārdus teicis par pirmo augšāmcelšanos, tad viss tapa 

skaidrs. Pieņemšana un atstāšana ir tiešā saskaņā ar pirmo augšāmcelšanos. Visa šī domu 

gaita arī rada ciešu sakaru starp pieņemtiem un atstātiem. Ņemot vērā to, ka ticīgie 

nemēdz draudzēties ar pasauli, varam pielaist domu, ka te runāts par reliģiskām saistībām. 

Un tomēr no ticīgiem viens tiek atstāts. Tam labs pierādījums ir notikumā par gudrām un 



ģeķīgām jaunavām, un zīmīgs pierādījums vārdam: “Svētīgs un svēts, kam ir daļa pie tās 

pirmās augšāmcelšanās. ”Tas vārds piekodina būt nopietni uzmanīgiem.  

1. Korintiešiem 15, 35-55.  

Kad atskanēs bazūne, miroņi uzmodīsies mūžīgai dzīvei un dzīvie taps pārvērsti. Tas ir 

teikts tikai par draudzi un pirmo augšāmcelšanos, jo lielajā tiesā būs arī neticīgie; tur 

ierodas visi ar savām laicīgām miesām, par pārvēršanu te nekas netiek runāts. Pirmie panti 

paskaidro laicīgās un garīgās miesas attiecības un pēdējās nāves uzvarēšanu. Pie pirmās 

augšāmcelšanās tiek iegūta šī garīgā miesa, jo dabīgā miesa neiemantos debesu valsti. Tad 

tiek panākta pilnīga uzvara pār nāvi, jo “pār šiem tai otrai nāvei varas nevaid” (Par. 20,6). 

Tā pie pirmās augšāmcelšanās draudzei ir godības pilnas pirmtiesības. Atkal lieliska 

saskaņa ar 1. Kor. 15, 23-26 un 1. Tes. 4, 16.17.  

Par godības pilno augšāmcelšanos varētu vēl pievest daudz pierādījumu un piemēru, 

sevišķi Par. 20, 4-6, kur pirmā augšāmcelšanās pastrīpota. Šo Rakstu vietu turpmāk vēlreiz 

apskatīsim, bet citas, telpu trūkuma dēļ, būs jāatstāj. Kam šī patiesība tapusi skaidra, tam 

jau pilnīgi pietiek ar pievestām Rakstu vietām.  

Gudrās un ģeķīgās jaunavas.  

Mums īsumā vēl jāapskata jautājums par gudrām un ģeķīgām jaunavām. Šis Pestītāja 

salīdzinājums gūst pilnu gaismu tikai pēc viņa apskatīšanas no pirmās augšāmcelšanās 

viedokļa.  

Mat. 25, 1-13 nebūtu saprotama, kad tā Kunga dienas notikumu kārtībā nebūtu paredzēta 

pirmā augšāmcelšanās un ticīgo atnākšana. Lai gan mēs sevišķi nevaram balstīties uz 

līdzības vārdiem, tomēr ir skaidrs, ka gudro un ģeķīgo jaunavu tēlojums nesaskan ar Jēzus 

atnākšanu virs zemes turēt tiesu pār tautām; jo tās, kas iet pretim, visas cer izglābties, 

viņām parādās brūtgāns un ved kāzās. Bet jo spilgtāk šie līdzības vārdi attēlo pirmo 

augšāmcelšanos un draudzes pieņemšanu.  

Lūk. 13, 24-30 runā par Kungu, kas aizslēdza durvis, un klaudzinātājiem teica: “Es jūs 

nepazīstu,” kaut gan viņi teica, ka tie viņa priekšā esot ēduši un dzēruši, un pēc Mat. 7,22. 

viņi pat ļaunos garus esot izdzinuši un veikuši varoņdarbus, bet sekas ir tās pašas: viņus 

nepazīst un tie netiek pieņemti. Visas minētās vietas paskaidro ģeķīgo jaunavu likteni 

pirmās augšāmcelšanās un pieņemšanas dienā. Nevienai no šīm ainām nav sakara ar lielo 

tiesas dienu.  

Par. 11, 1.2. Debesu mērnieks mērīs Dieva namu, altāri un pielūdzējus. Bet Dieva nama 

pagalms netiks mērīts, bet atstāts pagāniem samīdīšanai uz 42 mēnešiem. Arī šeit slēpjas 

gudro pieņemšanas un ģeķīgo atstāšanas notikums. Nams, altāris un pielūdzēji: tā Kunga 

draudze (nams), nodošanās un upuri Viņam (altāris) un Viņa atsevišķie locekļi (pielūdzēji), 

tiek pieņemti un mērīti. Tā ir svēto tiesāšana Jēzus goda krēsla priekšā. Pagalms – 

nepārliecinātie kristīgie, kuri nepūlējās ņemt dalību svētā dzīvē, bet apmierinājās ar 

pagalmu – pirmo mācību – to vajadzēja atstāt un ļaut pagāniem samīdīt. Tas ir, “ģeķīgās 

jaunavas “atstāt”, tām nav daļas pie pirmās augšāmcelšanās, bet viņas paliek “pagāniem 

samīdīšanai”, antikristus vajāšanai četrdesmit divi mēnešus, tieši tik ilgi, cik ilgi sieva 



atrodas tuksnesī un zvērs valda virs zemes. Tā redzam vienu un to pašu patiesību visur - ir 

bērna piedzimšanas, tempļa mērīšanas un desmit jaunavu tēlojumos: tas Kungs parādas 

padebešos, uzvarētāji tiek pieņemti, remdenie paliek virs zemes antikristus varā.  

Tādēļ “svētīgs un svēts, kam daļa pie tās pirmās augšāmcelšanās!”  

Parādīšanās padebešos un nākšana virs zemes.  

Pētot un salīdzinot Rakstu vietas par tā Kunga atnākšanu drīz atrodam, ka starp šiem 

diviem notikumiem ir noteikta starpība. 2. Tes. 2, 1 apustulis tā Kunga nākšanu virs zemes 

(tiesu turēt) un mūsu vienošanos ar Viņu (parādīšanos debesīs), pirmo augšāmcelšanos un 

svēto pieņemšanu piemin kā divus atsevišķus notikumus un tieši lūdz, lai brāļi šos 

notikumus nesajauktu.  

1. Tes. 5, 1. 2 apustulis paskaidro, ka tā Kunga diena nāks kā zaglis, un visas draudzes to 

zin. Tā ir pirmās augšāmcelšanās diena, un apustulis piekodina būt modriem un to gaidīt. 

2. Tes. 2. saka, ka tā Kunga atnākšana turēt tiesu draudzei vairs nepārsteigs kā zaglis, jo 

pirms tam vēl nāks tas grēka cilvēks un pazušanas dēls, un ar to jau noteikts laiks, kad tas 

Kungs nāks turēt tiesu.  

Šī tā Kunga parādīšanās padebešos un pirmā augšāmcelšanās pasaulei būs kā 

dzemdēšanas sāpes, jo tanī brīdī, kad tā sapņos par vispārējo mieru, draudze tiks paņemta 

un pasaulē iestāsies antikristus briesmīgā, asiņainā vara (1. Tes. 5,3).  

Piemēram salīdzini Ap. d. 1, 9-11 ar Par. 1, 7. Pirmajā Rakstu vietā teikts, ka Kristus aiziet 

klusi, tikai draugiem redzot, un ka Viņa atnākšana notiks tāpat, t.i. tikai draugiem redzot. 

Tā ir parādīšanās padebešos un pirmā augšāmcelšanās. Turpretī otrā Rakstu vietā Viņu 

redz visi, arī Viņa ienaidnieki. Viņi kliedz un vaimanā. Tā ir Viņa atnākšana noturēt tiesu.  

Jeb salīdzināsim Mat. 25, 1-13 ar tās pašas nodaļas 31-41! Pirmā Rakstu vietā tikai 

modrīgās jaunavas, kurām brūtgāns parādas naktī, otrā – tautu masas, kurām Cilvēka Dēls 

parādas varā un godībā. Bet ja salīdzinam Mat. 25, 31-46 ar Par. 19, 10-20, tūliņ kļūst 

redzama līdzīga aina par tā Kunga atnākšanu virs zemes tiesu turēt. Salīdzinot 1. Tes. 4, 15-

17 ar 1. Kor. 15, 22-25 un 51-52 atkal būs kopēja aina par tā Kunga parādīšanos padebešos 

un draudzes pieņemšanu pirmā augšāmcelšanās. Ja salīdzinam še minētās Rakstu vietas ar 

Mat. 25, 31-46 jeb Par. 19, 11-20, kur Kristus atnākšanu virs zemes nosauc par lielo 

tiesāšanu, tad atradīsim, ka šīs ainas nesaskan.  

Tā mēs varētu turpināt salīdzināt un tad pārliecinātos, ka tā Kunga parādīšanās padebešos 

un nonākšana virs zemes tiesāt draudzi ir divas dažādas lietas. Ja mēs šo starpību 

nesaprotam, vairākas par tā Kunga atnākšanu runājošas Rakstu vietas mums būs 

neskaidras. Ja šie vilcieni mums saprotami, visur valdīs godības pilna skaidrība.  

Tā tad pirmā augšāmcelšanās būtu vispusīgi pierādīta.  

Svēto tiesāšana.  

Saskaņā ar mūsu paskaidrojumu, svētos papriekš tiesās tā Kunga priekšā pēc pirmās 

augšāmcelšanās un viņu pieņemšanas. Bet vai tas nerunā pretīm Rakstiem, jo pats   Jēzus 

taču teicis, ka tie, kas Viņam tic, nenāks sodībā, bet no nāves ieies dzīvībā (Jāņa 5, 24). Ar 

to Viņš ir teicis, ka ticīgie netiks tiesāti lielajā tautu tiesā, bet tur viņi jau būs tiesas 



darbinieki. Bet par to, ka arī ticīgos tiesās, Raksti runā skaidru valodu. Tā 2. Kor. 5, 10: “Jo 

mums visiem būs parādīties priekš Kristus soģa krēsla, lai ikviens dabū ko miesās būdams 

darījis.” Šeit tiek atlīdzinātas ticīgo pūles. “Mēs visi” – šeit ar svētu nopietnību saka 

apustulis. Neviens, pat apustulis Pāvils tam netiek garām. Visu citu un viņa darbi tiesas 

dienā tiks pārbaudīti ar uguni (1. Kor. 3, 11-15). Tie ir nopietni brīži. Tad daži saņem 

atalgojumu, citi tikko izglābjas, kā caur uguni. Tanī dienā daudziem darbiniekiem viņu 

pūles ir viņu gods un kronis (2. Kor. 1, 14; Fil. 2, 16; 1. Tes. 2, 19). Viņi paši tiek kronēti (2. 

Tim. 4,8; 1. Pēt. 5,4). Tanī dienā taisnie spīdēs kā gaišums un dvēseļu mantotāji kā 

zvaigznes. Jā, tā sākas “sodība pie Dieva nama” (1. Pēt. 4, 17; 18). Ja še pieskaitāmi arī 

Mat. 22, 11-13 un 25, 14-30, kas liekas ļoti ticami, tad dažs labs vēl no šejienes tiks 

izstumts tumsībā. Viņš gan tika pieņemts, bet mērs izrādījās nepietiekošs. Raugoties no 

šāda viedokļa, mums kļūst saprotams viena poda īpašnieka liktenis.  

Tā tad svēto tiesāšana vispusīgi saskan ar Rakstiem, kamēr citādi Rakstos būtu daudz 

pretrunu. (Piemēram Jāņa 5,24 un 2. Kor. 5, 10). Tagad viss ir skaidrs. Arī ar tā Kunga 

parādīšanos padebešos un pirmās augšāmcelšanās jēdzienu svēto tiesāšana labi saskan, jo 

citur šī tiesāšana arī nevarētu notikt. Lielajā tautu tiesāšanas dienā tas vairs nav iespējams, 

jo tad svēto tiesāšana jau nobeigta un viņi paši tiesā kopā ar to Kungu. Pateicība Dievam 

par dārgo gaismu!  

Dažas noliedzošas Rakstu vietas.  

Ar visu to, kas augstāk pievests, pirmās augšāmcelšanās fakts būtu pietiekoši pierādīts. 

Tomēr Rakstos atrodamas dažas svarīgas vietas, kuru apgaismojumā pirmā 

augšāmcelšanās liekas neiespējama. Par tām apskatīsim vēl dažus paskaidrojumus.  

Šeit mums vispirms jāzin, ka vairākas Rakstu vietas tā Kunga dienas notikumus tēlo 

vispārīgi. t.i. nepievedot sīkumus. Še pieskaitāma tā saucamā “praktiskā perspektīve”. Kā 

kalnu kāpējs no tālienes redz vienu kopīgu kalnu masu, bet atsevišķus uzkalnus, ielejas un 

attālumus starp tām viņš neredz, tā arī vispārīgs pravietojums par tā Kunga atnākšanu 

notikumu redz visumā, neredzēdams tos periodus, kas šķir notikumus. Bet kad ceļotājs 

tuvojas kalniem, tos sasniedz, viņš redz veselas kalnu grēdas un atsevišķus uzkalnus, kurus 

šķir lielāki vai mazāki attālumi. Tā tad, apskatot pareģojumus un Rakstu vietas, kas sīki tēlo 

tā Kunga dienas notikumus, atrodam veselu notikumu virkni, šķirtu īsākiem vai garākiem 

starplaikiem. Tā Kunga dienu pētot, nekad nedrīkstam aizmirst šos divus apstākļus. Mums 

jābūt skaidrībā, vai Rakstu vieta tēlo notikumu visā visumā, jeb tikai daļu no tā. Citādi mēs 

varam sajaukt tā Kunga dienas notikumu kārtību.  

Tagad apskatīsim dažādas Rakstu vietas, kur tā Kunga diena tēlota vienā kopainā. 

Piemēram Dan. 12.2: “Daudz no tiem, kas guļ zemes pīšļos, uzmodīsies, citi uz mūžīgu 

dzīvošanu, bet citi uz mūžīgu kaunu.” Jeb Jāņa 5, 28.29: “Tā stunda nāk, kurā visi, kas ir 

kapos, Viņa balsi dzirdēs un izies ārā, tie kas labu darījuši, pie augšāmcelšanās uz dzīvību, 

bet kas ļaunu darījuši, pie augšāmcelšanās uz sodību.” Pēc šīm Rakstu vietām varētu 

spriest, it kā tā Kunga diena būtu īsa 24 stundu diena. Kad lasam līdzību par kviešu un 

nezāļu pļaušanu, tad Mat. 13, 37-43, dabūjam to pašu ainu. Liekas, ka arī Par. 6, 12-17 un 

1. 7 apstiprina to pašu. Bet visas šīs un vēl vairākas citas Rakstu vietas tikai apliecina, ka tas 



Kungs nāks un turēs taisnu tiesu. Novērotājs sākumā redz lielus tā Kunga dienas kalnājus 

sakopojumā. Svētais Gars šeit neapskata sīkumus. Bet, ja pamatojoties uz šīm Rakstu 

vietām kāds sāktu noliegt pirmo augšāmcelšanos, un to, ka tā notiks pakāpeniski, tad tas 

nāktu pretrunā ar Bībeli un godības pilnā pēdējo notikumu aina paliktu apslēpta.  

Līdzībā par vīnakalna strādniekiem Mat. 21, 33-40, bez šaubām tēlots Izraēlis un viņa 

liktenis, kad vīnakalns tam top atņemts un nodots pagāniem. Turpretim Mat, 25, 14-30, 

acīmredzot runā par svēto tiesāšanu.  

 

5. 

Paskaidrojošas piezīmes par pirmās augšāmcelšanās patiesību. 
Pirmās augšāmcelšanās patiesībai Rakstos un vēsturē ir brīnišķīgi skaisti simboli.   

Viens no tiem ir Enoks – vīrs, kas arvien staigāja ar Dievu, domāja Dieva domām, darīja 

Dieva darbus. Kādā dienā viņš bija pieņemts; tādā kārtā viņš tika pasargāts no dabīgas 

nāves un kapa. Enoka tēls mums saka, ka draudzes pieņemšana tā Kunga dienā bez nāves, 

pārvēršanās ceļā, ir dabīga parādība Dieva darbības gaitās. Daļa pie paņemšanas ir tiem, 

kas “staigā ar Dievu”.  

Otrs tāds simbols ir Lats. Kaut arī viņš ir bēdīgs tēls, Dievs dažreiz izsakas arī caur 

sludināšanu, kas pasaulei izliekas ģeķīga. Sodoma nevarēja tikt iznīcināta, pirms Dieva vīrs 

Lats ar savu ģimeni nebija izgājis no turienes. Viņa dzīvība bija pazudusi, bet viņš izglābās, 

tomēr kā caur uguni. Šeit mēs iepazīstamies ar Dieva darbības gaitu. Pasaule nevar iet bojā 

ugunī, pirms draudze nav pieņemta. Par nožēlošanu dažu cilvēku darbi sadeg, tie paši 

izglābjas, tomēr kā caur uguni.  

Arī Elija ir simbols. Liels gara varonis, kas izpildīja Dieva nodomus un lēmumus virs zemes. 

Kad tie bija veikti un pravietis sagatavojies mūžībai, Dievs bija nodomājis viņam nelikt 

baudīt parasto nāvi, bet pārdabīgā ceļā viņu aizveda mūžībā. Dieva stunda Elijam bija 

pienākusi; un viņa Dievs bija arī dabas likumu Dievs. Mācība: kad draudze būs savu 

uzdevumu izpildījusi, sagatavojusies mūžībai un Dieva stunda klāt, viņa tiek pārdabīgā ceļā 

paņemta pirmā augšāmcelšanā; tas ir Dieva varā, jo draudzes Dievs pie viena ir arī dabas 

spēku Dievs.  

Pirmās augšāmcelšanās simbols ir arī Jēzus nāves dienā uzcēlušās svēto miesas. Lielā, 

pasauli satricinošā brīdī viņas atdzīvojās un iznāca no kapiem. Nāves saites viņas nevarēja 

aizkavēt; viņām nevajadzēja gaidīt miroņu augšāmcelšanos tai pēdējā dienā. Viņas bija 

guvušas daļu no Kristus lielās uzvaras. Tā arī ir ar pirmo augšāmcelšanos. Pienācis lielāks 

brīdis Dieva valsts vēsturē. Nāves saites nespēj aizturēt tā Kunga ļaudis; viņiem nav 

jānogaida miroņu augšāmcelšanās lielajā tiesas dienā. Viņi dabū daļu no Kristus pilnīgās 

uzvaras uz Golgātas.  

Arī draudzes izglābšanās no ielenktās Jeruzālemes ir zīmīgs un svarīgs 

pareģojums par svēto pieņemšanu pirmajā augšāmcelšanās dienā. Jeruzāleme jau bija 

ielenkta; neviens vairs netika uz pilsētu, ne ārā no tās. Bet draudze vēl atradās pilsētā. Bet 

brīnišķā kārtā romiešu kara pulki, politisko sarežģījumu un pārmaiņu dēļ Romā, pēkšņi 



atkāpās. Jeruzālemes iedzīvotāji gavilēja miera cerībās; bet Dieva draudze, katrs atsevišķs 

cilvēks, kas pazina Jēzus brīdinājumus caur Svētā Gara balsi, izgāja no Jeruzālemes uz kādu 

pilsētiņu pie Jardānes. Drīz pēc tam romieši atgriezās un Jeruzāleme gāja bojā. Tā arī tā 

Kunga dienā. Kaut gan antikristus gars dara priekšdarbus, tas tomēr nespēj iekarot pasauli, 

kamēr tie, kam caur Svēto Garu zināmi Jēzus mācības un brīdinājumi, ir atzīti par 

sagatavotiem un paņemti drošā vietā, pāri Jardānei. Kad daži vienaldzīgie un ar pasauli 

sajauktie ticīgie nebija manījuši tā Kunga brīdinājumu un Gara zīmi un gavilēs palika 

pilsētā, domādami: “Tagad atkal esam brīvi,” viņi neglābjami gāja bojā, kopā ar citiem. Ja 

daži ticīgie sevi saistījuši ar laicīgām cerībām tādā mērā, ka viņi nedzird tā Kunga 

brīdinājumus un Garu zīmes, arī viņi tā Kunga dienā ies bojā.  

Daži modrīgie ticīgie varot pierādīt, ka kopš Kristus piedzimšanas, klusi pieņemti jau 

vairāki svētie uzvarētāji. Viņi vairs nav tikuši atrasti aiz tā vienkāršā iemesla, ka tie 

vienmēr staigājuši ar Dievu un tādēļ tikuši pieņemti. Esot zināmi vairāki tādi gadījumi. Ja 

tas tā būtu, arī tas būtu iespaidīga zīme par pirmo augšāmcelšanos un svēto pieņemšanu.  

Tā Dievs ir šo godības pilno patiesību paskaidrojis ļoti dažādi un vispusīgi.  

Dažādas grūtības, kas stāv sakarā ar pirmās augšāmcelšanās patiesību.  

Nevaru noliegt ka pirmās augšāmcelšanās patiesība ir saistīta ar dažādām grūtībām. Pēc 

mūsu līdzšinējā apskaidrojuma, pirmā augšāmcelšanās notiek pirms zvēra atklāšanās, 

tomēr Par. 20, 4-6 runā par tiem, kas nenokļuva zem zvēra varas, kas nepieņēma viņa zīmi; 

minētā vietā tiek teikts, ka tieši šiem zvēra uzvarētājiem ir daļa pirmā augšāmcelšanās un 

miera valstī. Tāpat Par. 15, 2.3. lasam, ka tieši tā zvēra uzvarētāji stikla jūras malā slavē 

Dievu. Pēc mūsu paskaidrojuma Par. gr. nod. 12-19 uz zemes ir tā zvēra, bet debesīs 

pirmās augšāmcelšanās ļaužu uzvaras svētki. Bet kā tie zvēra uzvarētāji 15. nod. sākumā 

tika debesīs?  

Mums jāatzīstas, ka Dievs mums vēl nav visos sīkumos atklājis savus nodomus. No Par. 

grāmatas mums top zināms, ka debesīs ir dažādi iedzīvotāji. Tā pirmie apzieģelētie (Par. 

14, 1-5; 7, 1-8), tā Jēra brūte jeb sieva (Par. 19,7; 21,9) un pagāni, kas tapa svētīgi, jeb kāzu 

dalībnieki (n. 21,24). Mums nav pilnīgi skaidrs, kādas ir šīs atsevišķās grupas, kādēļ tie tiek 

atšķirti un kādas ir viņu savstarpējās attiecības. Par to gan esam dzirdējuši dažādas 

teorijas, arī mums pašiem par to ir savi uzskati; bet ar Dieva vārdu mēs to vēl nespējam 

pierādīt, jo tos Tēvs atstājis savā zināšanā.  

Tādi ir apstākļi ar vienu otru atsevišķu lietu, arī ar minēto grūtību pirmās augšāmcelšanās 

jautājumā. Tomēr noteikti varam sacīt: pirmā augšāmcelšanās ir pakāpeniska. Pirms tā 

zvēra atklāšanās uzcelsies visi, kas gadu tūkstošus aizmigušu Dievā, dzīvā draudze tiks 

pārvērsta un aizrauta padebešos pretim tam Kungam. Tas ir pirmās augšāmcelšanās 

pirmais posms. Lielā posta beigās, kad tas Kungs ar savējiem nāks virs zemes turēt tiesu, 

tiks uzmodināti arī tie miroņi, kas pēdējo 3 ½ gadu laikā turējušies pie Kristus, 

nepieņēmuši tā zvēra zīmi un tādēļ tikuši nogalināti. Viņi tiek skaitīti par līdzīgiem agrāk 

pieņemtiem un mantos miera valsti. Tas ir pirmās augšāmcelšanās pēdējais posms.  

Pēc Par, 15, 2 un 3 pat varētu likties, itkā uzvarētāji lielā posta laikā tieši no turienes nāktu 

debesīs; arī tas nav neiespējams, jo tos, kuri pretojās zvēram un Jēzus dēļ gāja nāvē, Dievs 



katru dienu varētu pieņemt debesīs, kā tas notika ar diviem lieciniekiem (Par. 11,12). Jo 

ticamāk tas liekas tādēļ, ka mēs jau zinam, ka pirmā augšāmcelšanās ir pakāpeniska. 

Tomēr nedrīkstam aizmirst, ka Parādīšanas grāmata nebūt nav chronoloģiska vēstures 

grāmata, bet atklājumu sakopojums, ko Dievs devis draudzei. Tā starp kārtējiem 

vēsturiskiem notikumiem atklājas attālie nākotnes notikumi. Viens šāds atklājums par 

nākamo draudzes godību ir Par. 7, 9.-17.p. Tāpat Par. 15, 2.3 var būt atklājums par zvēra 

uzvarētāja priekiem un gavilēm jaunās debesīs un virs jaunās zemes.  

 

Daži nopietni jautājumi sakarā ar pirmo augšāmcelšanos.  

Par šīm lietām var rasties daudz ziņkārīgu jautājumu, mēs tiem klusēdami paejam garām, 

zinādami, ka Dieva patiesības mums nav sniegtas ziņkārības apmierināšanai. Bet dažus 

nopietnus jautājumus, kas mums nepieciešami, lai mēs būtu modri, tomēr apskatīsim.  

a) Vai ir pamats ticēt, ka draudze pirms zvēra varas, tā tad pirms lielā 

posta, tiks pieņemta?  

Daudzi par to šaubās. Viņi ir pretējās domās un savas pārliecības atbalsta uz Rakstu 

vietām. Bet mums zināms, ka šis jautājusm Rakstos ir apgaismots pietiekoši skaidri. Lai 

grāmata neiznāktu pārāk liela, gribu šeit pievest tikai dažas pārliecinošas vietas.  

Jesajas 26, 19-21. “... Eita, mani ļaudis, eita savos kambaros... kamēr tā dusmība pāriet!” 

Lasīdami šo vietu, atrodam, ka arī Vecā Derībā runāts par pirmo augšāmcelšanos. 14. un 

19. p. šeit skaidri izšķir divas augšāmcelšanās: “Tie ir nomiruši un netaps dzīvi” (14); “Mani 

miroņi celsies augšām” (19). Tūliņ pēc tam Dieva ļaudis tiek paslēpti, paglābti kambaros, 

pasargāti no dusmības. Tas nozīmē: viņi to nepiedzīvo, bet tiek paņemti prom.  

Mat. 25, 1-13 kopā ar 1. Tes. 4, 14-18. Tiek pieņemtas gudrās jaunavas (Mat.) Un Pāvila 1. 

Tes. 4. nodaļa rāda, ka tanī laikā virs zemes vēl nevalda zvērs. Tikai nakts, tumšās varas 

sākums.  

1. Kor. 15,23. 51. 52. “Bet ikviens savā kārtā: pirmais ir Kristus, pēc tie, kas Kristum 

pieder... Mēs gan visi neaizmigsim, bet visi tapsim pārvērsti, it piepeši, acumirklī, pie 

pēdīgās bazūnes skaņas.” Šeit mums top skaidra Dieva valsts notikumu kārtība. Papriekšu 

uzcēlās Kristus un Viņam piederošie. Citi notikumi pie tam netiek minēti; un pārvēršana un 

pēdējā bazūne atskan parastā laikā, ikdienā, kad Dieva darbus vēl netraucē nekāda vara. Šī 

pēdējā doma ļoti skaidri atspoguļojas arī 1. Tes. 5, 2.3.  

2. Tes. 2, 6.7. Šeit skaidri un gaiši rādīts, ka antikristus, tā tad arī lielais posts, nevar nākt, 

pirms kavēklis – Dieva draudze – būs novērsts. Sodoma nebūtu gājusi bojā, ja tur būtu 

atradušies desmit taisnie. Bet tā jau bija pavisam nešķīsta, tādēļ taisnības sludinātājs Lats 

tika izvests. Ūdensplūdi nebūtu notikuši, ja miesas darbi pasauli nebūtu padarījuši 

nešķīstu; pasaule gāja bojā, bet Dieva kalps Noas ar savu ģimeni izglābās. Antikristus 

atklāsies tad, kad pasaule jau būs sagatavota ļaunumam; bet līdzīgi Latam un Noasam, 

draudze pirms tam tiks paņemta. Tumsa nespēj uzvarēt gaismu un apslēpt pilsētu, kas stāv 

kalnā; sāls netop nelietīga (Mat. 5, 13-14). Bet kad Dievs atņems gaismas avotu un sāli (2. 

Tes. 2, 10.11.), tad pasaule satrūdēs. Tā 2. Tes. 2, 6.7. ir neapšaubāms pierādījums par 

svēto pieņemšanu pirms lielā posta.  



1. Tes. 1, 10: draudze no debesīm gaida Kristu, Dieva Dēlu, kas viņu izglābs no nākamās 

dusmības. Arī šeit apstiprināts. ka Kristus parādīšanās izglābs draudzi no lielā posta. 

Draudzei nav jābīstas no elles mokām, no tām viņa uz visiem laikiem atpestīta caur Jēzus 

asinīm. Bet baigā nākotnes dusmība ir zvēra dusmība pret Jēzu un Viņa ļaudīm. Bet 

draudze no tās pasargāta.  

2. Pēt. 2, 9. kopā ar 1. Kor. 10, 13 un Jer. 39, 15-18, “ Tas Kungs dievbijīgos zin izraut no 

kārdinšānas.” Viņš tos neļauj par daudz kārdināt. Tā Viņš izglāba pravieti Jeremiju tai lielā 

izmisuma dienā. Sakarā ar to vēlreiz atcerēsimies draudzes brīnišķo izglābšanos no 

samaitātās, bojā ejošās Jeruzālemes. Viņai nebija jāpaliek lielā postā, kāds bija nolemts 

cietsirdīgiem jūdiem. Dievs zināja, kā viņu izglābt. Viņš ļāva Romā izcelties politiskiem 

sarežģījumiem, kādēļ Titus atsauca savus kara pulkus, un draudze izglābās, proti, izglābās 

tie, kuri bija modri un gaidīja. Šīs Rakstu vietas rāda, ka Jeremijam gan vajadzēja sēdēt 

cietumā un draudze cieta no pirmās Jeruzālemes ielenkšanas, bet tā rāda arī to, ka tas 

Kungs savējos zin izglābt no kārdināšanas un posta. Tā pēdējā laikā draudze cietīs no 

antikristus gara izplatīšanas, bet nepaliks zvēra varā, jo tas Kungs prot savu brūti pasargāt 

no ienaidnieka uzmākšanās.  

Par. 3. 10. “Tad es ar tevi pasargāšu no tās kārdināšānas stundas.” Šeit runāts par sevišķu 

kārdināšanas stundu. Bet Filadelfijas draudzei tas bija tā Kunga solījums, ka Viņš to 

pasargās no vajāšanām, kas toreiz notika pagāniskā Romas valstī. Draudzei to jāsaprot kā 

zīmi, ka tas Kungs viņu pasargās no antikristus posta. Kādā godības pilnā saskaņā ir minētā 

Rakstu vieta ar iepriekš pievesto (2. Pēt. 2,9) paskaidrojumu!  

Par. 12, 5-11. Atcerēsimies jau agrāk pievesto šīs nodaļas izskaidrojumu. Piedzimst bērns, 

pūķis nevar to norīt. Bērns tiek aizrauts pie Dieva goda krēsla. Debesīs tūliņ izceļas karš, 

tad sātans tiek nomests zemē. Tikai tad virs zemes atklājas sātans, jo viņš ir tapis nomests. 

Nu sākas viņa briesmīgais varas laiks. Tādēļ “vai tiem, kas zemes un jūras virsū dzīvo,” 

sākas lielais posts. Bet draudze jau prom. Tas Kungs zināja to izglābt.  

Nu šis jautājums būtu atrisināts ar bagātīgiem pierādījumiem, bet tas Kungs tomēr saka, ka 

“tās dienas tiks saīsinātas izredzēto dēļ.”Dažs teiks, ka arī Jānis savās parādībās (Par. 7, 14) 

dabon zināt, ka svētie nāks pie Jēzus goda krēsla no lielām bēdām. Kā tas saskaņojams ar 

šeit pievesto izskaidrojumu? Tādēļ par minēto vietu vajadzīgas vēl dažas piezīmes.  

Ka svētie nāks no lielām bēdām, tas taču ir skaidrs, jo Dieva draudze ir cietēja draudze. 

Visa viņa dzīves gaita ir liels ciešanu un sāpju ceļš. Tā arī jāsaprot viņas nākšana no lielām 

bēdām. Jānis redz visus uzvarētājus kopā, arī tos, kuri miruši sen pirms antikristus laikiem. 

Tie bija nākuši pa moku ceļu, un ne vienmēr vārds “lielās bēdas” Bībelē nozīmē antikristus 

varas laiku, bet arī vispārējo bēdu pilno kristīgajo dzīvi virs zemes. Jānis Par. 7. nodaļā 

ieskatās tālu draudzes nākotnē; tādēļ viņš draudzē redz arī tos, kas tika nogalināti par 

pretošanos antikristum, un kas pie augšāmcelšanās pievienojās draudzei. Tā tad šis vārds 

nekā nesajauc, tas ir vispusīgi pateikts.  

“Izredzēto labad tās dienas taps paīsinātas,” par kurām Jēzus runā Mat. 24,22, Mark. 13,20 

un Lūk. 21,23, ļauj saprast, ka šeit runāts par jūdu postu samaitātā Jeruzālemē, un sevišķi 

par jūdu bēdām un vajāšanu turpmāk. Ja tās dienas neizbeigtos, Dieva izredzētā tauta ietu 



bojā, un tas nesaskan ar Dieva nodomiem. Bet kad viņu izkaisīšanas un ciešanas laiks būs 

galā, tās dienas tiks paīsinātas; pagānu laiks (Lūk. 21,24) un skaits (Rom. 11, 25) būs pilns, 

un Dieva izredzētie, kuru dēļ tās dienas tika saīsinātas – visi tapa izglābti (Rom. 11, 26). Bet 

ja kāds šos vārdus grib attiecināt arī uz antikristus lielo bēdu un posta laiku, kad posts būs 

tik pat liels, kā nešķīstajā Jeruzālemē, tad zem izredzētiem jāsaprot tie, kas bēdu laikā 

cīnījušies pret briesmīgo pretinieku, atzinuši sevi par Kristum piederošiem, un tagad dzīvo 

lielās bēdās, briesmīgi vajāti. Kā vienā, tā otrā ziņā šis vārds ir brīnišķīgā saskaņā ar Dieva 

vispārējiem nodomiem.  

Tagad esam nākuši pie atziņas, ka pirmā augšāmcelšanās un svēto pieņemšana patiešām 

notiek pirms antikristus atklāšanās.  

b) Tagad vēl cits jautājums: kāds liktenis gaidāms ģeķīgām jaunavām? Vai 

viņas kādreiz izglābsies?  

Arī šo jautājumu mēs negribam apskatīt ziņkārības dzīti, bet kā brīdinājumu no veltīgām 

cerībām. Liekas, it kā cilvēki sevi ar šo jautājumu mēģina mierināt: “Ja es nedabūšu daļu 

pie pirmās augšāmcelšanās, varbūt vēlāk kaut kā izglābšos?”  

Ko par to saka Raksti? Viņi pilnīgi klusē un nedod nekādas cerības. Mat. 25, 10.11. 

satricinoši saka, ka durvis tika aizslēgtas un viņas vairs nepazina. Kas ar viņām beidzot 

notika, nav teikts. Ja kalps, kas Mat. 25,24-30 noslēpa savu podu, pieskaitāms pie ģeķīgām 

jaunavām, tad viņu liktenis 30. p. skaidri pateikts. Sieva (Par.12.) pēc pirmās 

augšāmcelšanās aizbēga uz tuksnesi, kur dabūja sevišķu pārtiku un tika sargāta. Kā jau 

agrāk minēts, sievas personā mums jāsaprot Dieva tauta, tā tad arī Izraēls. Tā daļa no šīs 

sievas, t.i. tautas, kas nozīmē Izraēli, saskaņā ar Dieva nodomiem, tiek pasargāta no posta 

un tiek izglābta. Bet par tās sievas izglābšanu jeb par to, ka Dievs viņai piegrieztu sevišķu 

vērību, Rakstos nav minēts ne vārds.  

Caur grūtām cīņām gan izglābjas tie, kas atkratas no zvēra varas viņa valdīšanas laikā un 

atsakās no viņa zīmes un vārda; pūķis gan karo pret sievas dzimumu, lielā posta laikā pie 

Dieva atgriezušamies jūdiem un zvēra uzvarētājiem, bet ka starp viņiem būtu arī ģeķīgās 

jaunavas, par to trūkst norādījumu. Drīzāk var baidīties, ka atdzisušie kristīgie šinīs ļaunos 

laikos neiedrošināsies atklāti uzstāties. Par viņiem taču teikts, ka viņi tiks izdzīti un kājām 

samīdīti. Tai pašā soda dienā atklāsies arī tie drošie, kuri tā Kunga piekritējus ir ēdinājuši, 

dzirdījuši un apģērbuši. Viņi saņems pelnīto atlīdzību. Vai starp atslābušiem kristīgiem būs 

arī ģeķīgās jaunavas, to mēs nezinam. Jā, mēs par tām neko vairs nezinam. Raksti tiem 

nedod ne gaismas, ne cerības, spēkā paliek tikai viens vārds: “Esiet modri!”  

c) Beidzot atlicies vēl viens mazāk svarīgs jautājums: vai pirmās augšāmcelšanās 

notikumi būs redzami visai pasaulei? Ka Kristus atnākšana uz zemi tiesu turēt 

notiks reizē ar visu pasauli un cilvēci satricinošām parādībām, tas mums zināms. Bet kā būs 

pirmās augšāmcelšanās dienā? Ja cilvēce redzētu šo brīnišķo notikumu, vai viņa tūliņ 

neatgrieztos pie tā Kunga? Daudzi gaida, ka tas Kungs savu brūti aizvedīs paklusām. Tas 

esot godības pilns notikums, ko debesu valdnieks saviem pretniekiem nerādīšot.  

Rakstos teikts, ka tas Kungs nāks no debesīm ar enģeļa balsi un Dieva bazūnes skaņām. “Jo 

bazūne skanēs un miroņi taps uzmodināti” (1.Kor. 15.52.). Vai šis Dieva sauciens un 



bazūne būz dzirdami visiem, to mēs nezinam. Bet to mēs zinam, ka visspēcīgākās skaņas 

virs zemes nespēj uzmodināt miroņus, tam vajadzīgas skaņas no garu pasaules un garu 

pasaulei. Tādēļ tiem, kuri tic, ka pirmā augšāmcelšanās un svēto pieņemšana tiks slēpta no 

pasaules, var būt taisnība. Tikai Dievā mirušie un pirmās augšāmcelšanās draudze dzirdēs 

tā Kunga saucienu un Dieva bazūni. Viņi ar to Kungu tiks aizrauti padebešos. Atlikusī 

pasaule ir nolikta fakta priekšā, ka Kristus ļaudis ir pazuduši, viņi nekur nav atrodami.  

Vai nu pasaule šo notikumu redzēs, jeb būs nostādīta vienīgi ticīgo pazušanas fakta 

priekšā, tas vēl nepārvērš pasauli. Vairāki ticīgi noskaņoti cilvēki, kuri zin, ap ko lieta 

grozas, gan ir satricināti. Neticība pierod pie visa, tāpat kā tie, kas raudāja pie Lācara kapa, 

pēc dažām dienām pievienojās krustā sitējiem. “Nez, ko mēs redzējām, dzirdējām; vai tas 

bija sevišķi spilgts zibens, polārzvaigzne jeb neparasti liels lidmašīnu bars?” Cilvēks pierod 

un aizmirst. Cik ātri aizmirstas solījumi, kas tika doti slimības gultā pie mūžības vārtiem! 

Tāds ir cilvēks. Arī par to Raksti cieš klusu, kā virs zemes norisināsies pirmās 

augšāmcelšanās un svēto pieņemšanas notikums. Te krīt svarā tikai tas, lai katram tā 

Kunga kalpam būtu tur daļa, jo “svētīgs un svēts, kam ir daļa pie tās pirmās 

augšāmcelšanās.”  

 

6. 

Pirmās augšāmcelšanās sevišķās svētības. 

Par. 20,6. 
Kādēļ Dieva ļaudīm tik ļoti jācenšas gūt daļu pie pirmās augšāmcelšanās? Vai nepietiek ar 

to, ka viņi kādreiz un kaut kā izglābsies? Kādi ir pirmās augšāmcelšanās sevišķie labumi un 

svētības?  

Lai to paskaidrotu, pievedīsim vienu otru Svēto Rakstu domu. 

a) Izglābti no lielām bēdām. Tanī laikā antikristus saņem visus spēkus, lai galīgi 

iznīcinātu katru kristīgās dzīves parādību. Tie, kuri vēl cenšas paturēt ticību, piedzīvo 

briesmīgas mokas. Grūti ir būt ticīgam, jo šinīs briesmīgās bēdās, nievāšanā un vajāšanā 

mīlestība atdziest. Šis ir laiks, kas salīdzināms vienīgi ar Jeruzālemes aplenkšanas laiku.  

No šīm briesmām draudzi sargā un izglābj pirmā augšāmcelšanās.  

b) Prieks svinībās ar to Kungu. Ticīgie tiks aizrauti padebešos pretim tam Kungam 

un paliks pie Viņa. Debesīs viņiem tiek rīkotas godības pilnas svinības. Tās sākas ar viņu 

mūža darbu un darbības pārbaudi. Viņi saņem savus jaunos vārdus un uzdevumus nākamā 

valstī. Tam seko īsas, bet godības pilnas svinības, kādas enģeļi līdz šim vēl nav redzējuši. 

Tanīs svinībās varēs piedalīties tikai tie izglābtie, kam daļa pie pirmās augšāmcelšanās.  

c) Netop tiesāti. Gaidāma lielā tautu tiesāšana, kas galīgi izlems pasaules iedzīvotāju 

likteni. Dažs ar lielām bailēm gaida šo lielo stundu. Cilvēki vaimanās tanī dienā, kad 

parādīsies tā Cilvēka Dēla zīme un tiks uzsākta lielā vajāšana. Pirmās augšāmcelšanās 

dalībnieki no šīm rūpēm izglābti.  

d) Otrai nāvei pār viņiem nav varas. Mūžīgi liesmojošs uguns zaņķis ir otrā nāve, 

kur tiek iemesti zvērs, viltus pravietis, pūķis, nāve un visi Dieva ienaidnieki, nešķīstie, 



krāpnieki, maucinieki, burvji un bailīgie. Briesmīga sabiedrība un šausmīga dzīve! Pirmās 

augšāmcelšanās izglābtie ir no tā pasargāti. Ellei pār viņiem nav varas.  

e) Viņi ir Dieva un Kristus priesteri. Priesteris ir starpnieks un samierinātājs starp 

Dievu un cilvēkiem. Priesterim ir sevišķi uzdevumi, viņš pieaicināts ar svētu aicinājumu. 

Mēs vēl nezinām visus Dieva nākotnes nodomus un uzdevumus. Tomēr, liekas, ka pirmās 

augšāmcelšanās ļaudīm miera valstī būs godības pilns uzdevums samierināt cilvēkus un 

Dievu. Viņi kā izredzētie priesteri pildīs Viņa nodomus.  

f) Valda līdz ar Kristu tūkstots gadus. Miera valstī Dievs izvedis savu varu caur 

Kristu, un Kristus caur pirmās augšāmcelšanās izredzētiem. No tā neizsakāmi brīnišķās 

godības pilnā laika svētības viņi saņems savu daļu. Viņi redzēs to laiku, kad virs zemes būs 

atgriezusies Paradīze. Viņi paši tanī laikā būs noteicēji, viņi valdīs. Tie paši svētie, kuri 

tagad tiek atstumti no visiem laicīgiem priekiem, kurus skaita par muļķiem, nespēcīgiem: 

miera valstī viņi vadīs dzīvi un pasaules iekārtu. Viņi būs Dieva un Kristus valdnieki un 

priesteri. Dievs viņus noliks savās vietās. Viņi dzīvos lielā laimē un pildīs lielākos dzīves 

uzdevumus.  

Jā, patiešām: “Svētīgs un svēts, kam ir daļa pie tās pirmās augšāmcelšanās.”  

 

7. 

Kam ir daļa pie pirmās augšāmcelšanās? 
No visa tā, ko līdz šim esam dzirdējuši, skaidri saprotam, ka ne katram, kas saucas 

kristīgais, ir daļa pie pirmās augšāmcelšanās. Tādēļ beidzot nonākam pie ļoti svarīga 

jautājuma: kam tad īsti ir daļa pie pirmās augšāmcelšanās? Kas ir tie svētīgie un svētie? 

Jāatzīstas, ka šis jautājums mums personīgi ir vissvarīgākais. Kam ir daļa? Vai man 

personīgi ir daļa pie pirmās augšāmcelšanās?  

Ticīgo saimē tas jautājums arvien ir bijis ļoti aktuāls, un uz to ticis atbildēts ļoti dažādi, man 

gribētos teikt: atbildēts no cilvēcīgā viedokļa.  

 

Cilvēcīgie uzskati.  

To ir daudz.  

Ļoti izplatīts ir uzskats, ka visi kristīgie, kas pieder pie kaut kādas draudzes un tur uzticīgi 

pilda savus pienākumus, tiks izglābti. Šis uzskats pavisam neizšķir pirmo augšāmcelšanos 

un izredzēto pieņemšanu. Pie šī uzskata, protams, turas visas lielākās konfesijas.  

Dažās aprindās valda pārliecība, ka visi ticīgie, kas tikuši atjaunoti, ticībā kristīti un tagad ir 

čakli draudzes locekļi, baudīs šo izglābšanos.  

Ir arī dažādi šaurāka apjoma uzskati. Daži paskaidro, ka tikai tiem esot daļa pie pirmās 

augšāmcelšanās, kas paturējuši miesīgu nevainību, jaunavas (Par. 14,4) un tie, kas nav 

aiztikuši sievieti un ir atturējušies no precēšanās. Aiz pārpratuma šādam apgalvojumam 

par pamatu tiek ņemts arī Lūk. 20, 35, kur runāts par dzīvi pēc nāves. Šis uzskats ir diezgan 

izplatīts un nesis dažus ļaunus augļus.  



Turpmāk dzirdam, ka pirmās augšāmcelšanās ļaudīm noteikti jāsvētot dusas diena, t.i. 

sestdiena, bez tā par dalību pirmā augšāmcelšanās nevarot cerēt. Jeb atkal kristība Jēzus 

vārdā; Gara kristība, dāvanas un valodas esot to cilvēku pazīmes, kuri tapšot izglābti. Gara 

dāvanas, valodas esot nopietnas Gara kristības pazīmes, bez kā neviens nevarot gūt daļu 

pie pirmās augšāmcelšanās; tā tad tās esot nepieciešamas pazīmes. Tikai caur Jēzus vārdu 

nākot šī svētība. Tā tad šīs augstāk minētās lietas esot nepieciešamas 

Ir vēl daudz citu līdzīgu uzskatu.  

 

Dievvārda viedoklis.  

jautājums, ko patlaban apskatam, ir nopietns un svēts. Tas izskaidro svēto cerības un 

izglābšanos. Tās ir svētas lietas, par kurām lems pats Dievs. Tādēļ mēs šeit 

neiedrošinamies vilkt kādas robežas, nedz pievest kādas cilvēcīgas domas, izņemot tās, kas 

atrodamas Svētos Rakstos.  

Kam tad Raksti sola daļu pie pirmās augšāmcelšanās?  

Divām lielām grupām, Kristum piederošiem.  

Tanī laikā jau mirušiem, kapā gulošiem un tanī laikā dzīvojošiem, Kristum piederošiem. 

Pirmie celsies augšām, otri tiks pārvērsti un visi kopīgi tiks aizrauti padebešos pretim tam 

Kungam.  

Kādas ir šo divu pulku pazīmes, pēc kurām mēs jau tagad varētu nojaust jeb uzzināt, kas 

būs padebešos aizrautie un pretīm gājēji? Vai Raksti par to kaut ko saka?  

Jā, Rakstos tas teikts. Dažu mirušo, kā arī tai laikā dzīvojošo pirmās augšāmcelšanās ļaužu 

pazīmes ir mums darītas zināmas.  

a) Mirušie. Kādi miroņi pamostas pirmā augšāmcelšanās?  

Vispirms tie, kas caur Jēzu aizmiguši, kas Kristu miruši. 1. Tes. 4, 14. 16; Par. 14, 13. Bet tā 

ka nāve nevienam nedod nekādas jaunas un sevišķas priekštiesības, tad tie, Kristū mirušie 

un caur viņu aizmigušie, bija tie, kas Viņā dzīvojuši un augļus nesuši (Jāņa 15,5), tie, kas 

gājuši Viņa pēdās (Mat. 16, 24-28), kuru dzīvība bija apslēpta ar Kristu Dievā (Kol. 3, 3), un 

tādēļ viņi vairs nedzīvoja paši, bet viņos dzīvoja Kristus. Ka viņi caur Jēzu bija aizmiguši, tas 

nozīmē to, ka Jēzus bija durvis, caur kurām viņi iegāja mūžībā. Viņš bija kā šķirsts to 

priekšā, kas gāja pāri Jardānei (Joz. 3, 15-17) – gāja mūžībā. Īsi sakot: tie ir cilvēki, kuri savu 

dzīvību bija saistījuši ar Jēzu un dzīvoja Viņam un Viņā, no grēka pasargāti, un tam caur 

Viņu miruši. Ar to viņi bija kļuvuši svētīgi, palikuši bezvainīgi.  

Otrkārt, tie bija cilvēki, kas Kristus dēļ gājuši nāvē (Par. 20, 4-6). Viņi līdz nāvei nebija 

mīlējuši savu dzīvību. Jēzus dēļ viņus sita, spīdzināja un nokāva, bet viņi Jēzu godināja ar 

dzīvību un nāvi. Viņi nebija no tiem, kas mēģināja izvairīties no apvainojumiem, bet tie, kas 

dzīvoja svētā pazemībā un drosmē, un nomira par labu savam Kungam. Mēs šeit negribam 

cildināt un sludināt sevišķu mocekļu kroņa svētīgumu, kā tas tika darīts pirmajā draudzē; 

bet Dieva vārda gaismā šeit apgalvojam, ka tiem ticīgajiem, kas miruši Jēzus dēļ, mīlestībā 

pret Pestītāju, tiem ir daļa pie pirmās augšāmcelšanās. Viņi visur sekojuši tam Jēram, kur 

vien Tas gājis.  



Tā tad tie, kas miruši iekš tā Kunga, caur Viņu un Viņam, tiks uzmodināti pirmajā 

augšāmcelšanā.  

b) Dzīvie. Kas no tanī laikā virs zemes dzīvojošajiem tiks pārvērsti un aizrauti pretim tam 

Kungam?  

Vispirms tie, kuru drēbes ir nomazgātas baltas Jēra asinīs (Par. 7,9). Tā tad cilvēki, kuru 

sirdis un dzīve ir šķīstītas no grēka un kas šinī šķīstībā ir palikuši. Viņi ir sirdsšķīsti un tādēļ 

var redzēt Dievu. Viņi ir tīri un balti kā sniegs. Neviena grēka traipa nav viņu sirdīs un dzīvē, 

jo citādi viņi netaptu pārvērsti un aizrauti padebešos.  

Tad – tie ir cilvēki, kas uzvarējuši ar Svēto Garu (mat. 25, 1-13). Šinī līdzībā par desmit 

jaunavām galvenais ir eļļa lukturos. Eļļa ir gaismas spēju simbols. Kā lukturis bez eļļas, tā 

arī dzīve bez Svētā Gara ir tumša un neauglīga. Pie pirmās augšāmcelšanās ir daļa tikai 

tiem, kuru lukturi deg, tikai tie taps pārvērsti.  

Daļu pie pirmās augšāmcelšanās Raksti vēl apsola tiem, kas stāv lūgšanā, sasnieguši pilnīgu 

svētīšanos. Jo tanī dienā viņi būs nevainojami, bez traipa (1. Tes. 3, 13); svētā dzīvē un 

dievbijībā un netraucētā mierā (2.Pēt. 3, 11. 14); viņu sirdis būs tīras un tādēļ viņi ar prieku 

gaida to dienu, steidzas tai pretim (Tit. 2, 13; 2. Pēt. 3, 12); viņi ir tik pat šķīsti, kā Viņš (1. 

Jāņa 3, 3). No visa tā redzams, ka viņi tapuši svētumā pilnīgi. Tas noteikums minēts 

vairākās Rakstu vietās; un tas ir skaidrs, ka bez svētas dzīves neviens tā Kunga vaigu 

neredzēs (Ebr. 12, 14) un nedabūs daļu pie pirmās augšāmcelšanās.  

Vēl nesen mēs runājām par Vecās Derības svētajiem un pirmās augšāmcelšanās 

simboliem. Arī tajos mēs atrodam, kam daļa pie pirmās augšāmcelšanās. Ko tur redzam? 

Enoks arvien staigāja ar Dievu; Elijam bija sadraudzība ar Dievu; pirmā draudze garīgi bija 

saistīta ar Dieva vārdiem, tiem klausīja; viņi izglābās. Vai pie pirmās augšāmcelšanās tas 

būtu citādi? Protams, nē! Tikai tie ļaudis, kas vienmēr staigā ar Dievu, Viņa darbos, ar Viņu 

sadraudzībā, pazīst Viņa balsi un tai klausa, tie ir tie izredzētie.  

Viss tas Rakstos sakopots vienā teikumā: “Pēc tie, kas Kristum pieder pie Viņa atnākšanas” 

(1. Kor. 15, 23). Tā tad daļa tikai tiem, kas Kristum pieder. Bet kas tad Viņam pieder? Uz to 

Raksti atbild: “Bet kam Kristus Gara nav, tas Viņam nepieder” (Rom. 8,9). Jo tikai tie ir 

Dieva bērni un pieder Kristum, kurus vada Dieva Gars.  

Draugs, tagad tev jānāk pie slēdziena! Vai tava sirds ir šķīstīta no grēkiem ar Jēra asinīm, 

vai tā ir balta kā sniegs, lai tu varētu redzēt Dievu? Vai esi pieņēmis svēto dāvanu un jūti, 

ka vari Svētā Gara spēkā nest dzīves augļus? Vai esi miris grēkam, pasaulei, miesai un svētā 

dzīvē kļuvis pilnīgs, un vai vari ar prieku steigties pretīm tai lielai dienai? Vai zini, ka piederi 

Kristum? Vai tevī mājo Viņa Gars? Vai zini, ka vari Kristū mirt, un ja vajadzēs – Viņa dēļ 

mirt? Tas ir tas ceļš.  

Ja tu to vēl nezini, ja tev kaut kā trūkst, tad pasteidzies vēl šodien! Šodien vēl brīvs 

Golgātas avots nešķīstības nomazgāšanai, šodien vēl vari nopirkt baltas drēbes un pildīt 

lukturi ar eļļu! Šodien Dieva žēlastība vēl ir priekš tevis!  

Pasteidzies, pirms nav par vēlu!  



c) Pirmie augļi. Pēc šīm divi lielām pirmās augšāmcelšanās dalībnieku grupām – Kristū 

mirušiem un vēl virs zemes dzīvojošiem, daļa pie pirmās augšāmcelšanās būs vēl kādam 

pulkam, ko Raksti sauc par pirmiem atpirktiem (Par. 14, 1-5).  

Kas tie tādi ir? Uz to Raksti dod skaidru atbildi. Tie ir no Izraēla tautas, Jēzum piederošie, 

un proti no katras cilts pa divpadsmit tūkstošiem (Par. 7,1-8). Pie kāda laika pieskaitāmi šie 

no Izraēla cēlušies ticīgie? Viņi ir pirmie augļi, pirmie atpirktie. Jēzus vispirms gāja pie 

Izraēla tautas pazudušām avīm; viņi pirmie dzirdēja Dieva aicinājumu un solījumus. Uz 

viņiem tika izliets Svētais Gars un viņiem bija pirmie apustuļi. Pie viņiem Svētais Gars 

darbojās līdz 70. g. pēc Kr. un tikai pēc Jeruzālemes iznīcināšanas, žēlastība vērsās uz 

pagāniem. Tanī laikā no Izraēļa tika izmeklētipirmie augļi, no katras cilts divpadsmit 

tūkstoši – pēc Dieva aizrādījumiem. Šis skaitlis ir kā simbolisks pareģojums, ka kādreiz viss 

Izraēls taps izglābts. (Rom. 11, 26).  

Šim svētam pulkam ir savas īpatnības: Viņi ir atpirkti no cilvēces, kā pirmā dāvana Dievam 

un Jēram; viņi ir šķīsti, viņi ir gājuši tā Jēra pēdās – tā tad tie ir uzticīgie kalpi.  

Arī tie kopā ar pārējiem pirmās augšāmcelšanās dienā tiks aizrauti padebešos, pretim tam 

Kungam.  

Visi tie ir svētīgie un svētie, kam daqļa pie pirmās augšāmcelšanās.  

Vai arī tu starp viņiem būsi?  

Mazā Līzīte bija jautra piecgadīga meitiņa un čakli apmeklēja svētdienskolu. Līzīte dzīvoja 

pie sava vectēva, to un Pestītāju mīlēdama no visas sirds. Vectēvs gan mīlēja Līzīti, bet 

Pestītāju viņš nemīlēja.  

Kādā dienā svētdienskolā tika runāts par debess skaistumu, un tas Līzītei ļoti patika. Viņa 

steidzās mājās, lai arī vectēvam par to psatāstītu.  

“Tur ir enģeļi, skaisti ziedi un laimīga dzīve. Visi bērni tur jautri un priecīgi.” 

“Nu ja, labi,” nosaka vectēvs.  

“Vai arī tu, vectēv tur būsi?”  

Vectēvs nolaiž galvu.  

“Tur visi ir svēti un labi. Viņi priecājas un dzied,” Līzīte jūsmīgi turpina. “Vectēt, vai arī tu 

tur būsi?” 

Šis mīļā bērna uzbrukums uzvar vectēva cieto sirdi. Viņš nomet cepuri un pīpi uz grīdas. No 

acīm birst lielas asaras.  

Līzīte cenšas vectēvu novilkt uz ceļiem, un tas arī nepretojas. Līzīte nometas viņam blakus.  

“Lūdz, vectēt!” viņa pamudina.  

Bet vectēvs neprot Dievu lūgt, jo nekad to nav darījis. Viņš tikai raud.  

“Mīļais Jēzu” Līzīte lūdz. “Pieņem manu vectēvu; arī viņš grib tur būt!” 

Tanī brīdī miers ienāca vectēva sirdī; un viņš tur būs. Un tu? Vai arī tu tur būsi?  

 

 

 

 



IV. 

Antikristus. 
“Un ikkatrs gars, kas neapliecina,  

ka Jēzus Kristus nācis miesā,  

tas nav no Dieva.  

Un tas ir tā pretkristus gars.”  

Jāņa 4. 3.   

 

Jautājums pie kura izšķiršanas tagad ķeramies, ir ļoti plašs un bagātīgs. Bet lai pie tam 

nekristu kaut kādā fantāzijā, tad pieturēsimies pie Bībeles domu gaitām par šo jautājumu 

un pie tā, ko Tā pieved par antikristu.  

Tādēļ, ka šī viela ir tik plaša, tā jāapskata izejot no sekojošiem desmit punktiem: 1) dažādi 

uzskati par antikristu; 2) apliecinošas Rakstu vietas; 3)antikristus kā persona; 4) viņa 

atklāšanās; 5) viņa līdzdarbinieki; 6) viņa pavalstnieki; 7) viņa darbība; 8) viņa valdības laika 

ilgums; 9) dažas grūtības un noslēpumi antikristus jautājumā un 10) antikristus gals.  

 

1. 

Dažādi uzskati par antikristu. 
Par antikristu pastāv ļoti dažādi uzskati. galvenos vilcienos tos varētu sadalīt divās grupās: 

uzskati, kas pieņem un paskaidro, ka antikristus ir persona, un uzskati, kas cenšas pierādīt, 

ka zem antikristus jēdziena jāsaprot kaut kāda zinātniska jeb garīga kustība, kāda sevišķa 

sistēma.  

 

Antikristus kā persona.  

Vēsturē zem dažādām personām bieži meklēts antikristus. Kādreiz kristīgie domāja, ka 

viņu vajātājs ķeizars Nerons ir antikristus. Kad Islams, muhamedāņu ticība, iekaroja visu 

Svēto zemi un Austrum-Eiropu, tad domāja, ka Muhamedam vajadzēja būt šim 

antikristum. Kādreiz arī lielais karavadonis Napoleons tika saukts par antikristu. daži saka, 

ka tas esot Kārlis Markss, sociālisma tēvs. Pasaules kara laikā bija cilvēki, kuri par antikristu 

atzina Vācijas ķeizaru Vilhelmu 2,. Pēdējā laikā arī Ļeņinu skaitīja par antikristu. Igaunijā ir 

cilvēki, kas par antikristu atzīmē mācītāju Tallmeisteru. Varētu pieminēt vēl vairākus 

vārdus, bet ar pievestiem jau pietiek.  

Cik savādi šie uzskati arī nebūtu, tomēr tie rāda, ka cilvēki vienmēr gribējuši tikt skaidrībā 

par to, kas ir šī noslēpumainā persona.  

 

Antikristus kā zinātniska jeb garīga kustība jeb sevišķa sistēma.  

Arī šeit ir daudz uzskatu.  

Kādreiz muhamedāņu kustība un ticība tika atzīta par antikristu. Arvien pastāvējuši un 

pastāv uzskati, kas katoļu baznīcas sistēmu sauc par antikristu. Arī turku tautā un valsts 



varā ir meklēts antikristus. Pastāv domas, ka antikristus esot sociālisms, vispasaules 

sociālistiskā kustība. Vairāki apgalvo, ka antikristus esot komunisms tagadējā veidā. Viens 

ļoti izplatījies uzskats redz antikristus varu Romas baznīcas pārvaldīšanas sistēmā, resp. 

pāvesta personā, kura vara jau ilgusi gadusimteņus.  

Arī šeit varētu pievest vēl citus uzskatus, bet telpas to neatļauj.  

 

Kritizējošas piezīmes.  

Pirms iesim tālāk, taisīsim dažas kritizējošas piezīmes par minētiem uzskatiem. Kādēļ 

augstāk minētās personas: Nerons, Muhameds, Napoleons u.c. nevar būt antikristus 

persona? Tam ir skaidri iemesli. Antikristus parādīsies īpatnējā veidā; atklāsies laika galā: 

dabūs varu pār visām tautām un pasauli; viņš valdīs ar šausmīgu varu, brīnumdarbiem un 

zīmēm, kā to neviena vara virs zemes līdz šim nav darījusi; valdīs īsu laiku; viņa vara un 

persona izbeigsies neparastā ceļā, proti caur Kristus atnākšanu; un viņa darbība 

norisināsies laikā starp draudzes paraušanu un Kristus atnākšanu virs zemes. Visu to 

ņemot vērā, augstāk minētās personas nevar būt antikristus persona. Tas būtu tiešā 

nesaskaņā ar Dieva vārdu un tā jēdzienu par antikristus personu; tā būtu arī vēsturisko 

faktu grozīšana.  

Kādēļ arī augšminētās sistēmas – muhamedāņu ticība, katoļu baznīca, sociālisms u.c. nevar 

būt antikristus iemiesojums?  

Mēs gan nevaram noliegt, ka vairākas šeit pieminētās personas darbojas zem antikristus 

varas iespaida, ir un būs šīs varas priekšstāvji un paudēji; bet Bībeles antikristus personu 

nevar iemiesot nevienā sistēmā. Viņš ir persona, kas sagrābj varu, kaut arī īsu laiku, bet tas 

laiks būs šausmīgs. Visas domas un hipotēzes, it kā antikristus būtu kāds reliģiozs jeb 

politisks novirziens, vai arī zinātniska sistēma, runā pret Bībeli. Bībele runā par antikristu, 

kā personu.  

Kritizējošas piezīmes par Romas pāvestu, kā antikristu.  

Vai Romas pāvests ar savu gadusimteņiem ilgi pastāvošo varu un valdīšanas sistēmu ir 

antikristus?  

Vairāki Rakstu pētnieki un ticības lietu izskaidrotāji to cenšas pierādīt. Pat ticības 

atjaunotāji, starp viņiem arī Mārtiņš Luters, 16. gadusimtenī piekrita šim uzskatam. Mēs 

gan zinam un piekrītam, ka pāvesta sistēma ir bijusi viltus kristus, Kristus personas un Viņa 

draudzes greiza kopija, - kas ir centies virs zemes reprezentēt Kristu un Viņa valsti pilnīgi 

nepareiziem paņēmieniem, ar to sevī iemiesodams viltus kristību un viltus kristu. Bet 

Romas pāvests nekad nevar būt Bībelē attēlotā antikristus persona.  

Uz kāda pamata to varam apgalvot?  

jau iepriekš minēts, ka antikristus ir persona, kas laika galā atklāsies īpatnējā ceļā, uz īsu 

laiku iegūs varu, proti laikā starp svēto paraušanu un Kristus atnākšanu, un tad, Kristum 

atnākot, tiks padzīts. Visas šīs pazīmes nevar piemērot Romas pāvestam. Viņš nav viena 

persona, bet gan personu rinda gadusimteņu laikā, viņš ir garīga sistēma un īpatnēja 

reliģiska kustība. Šī vara ir izveidojusies visas baznīcas vēstures laikā , tā tad pastāv jau labi 

sen; tā nav politiska vara, kas valdītu pār tautām. Tā nedara brīnumus un varenus darbus; 



negroza gada skaitļus un nedēļas garumu. Tā neatklāsies pirmās augšāmcelšanās dienā. 

Un kaut Romas baznīcas vara ilgos gados reizēm bijusi liela un varmācīga, tomēr ar Bībelē 

attēloto antikristus personu tai tiešā nozīmē nav nekā kopēja.  

Šeit klāt vēl pienāk kaut kas ļoti iespaidīgs.  

Starp Romas pāvestiem arī bijuši krietni vīri, kas Dieva valsts sludinšānas un stiprināšanas 

uzdevumu likuši tuvu pie sirds. Viņi ir centušies izplatīt evanģeliju, sekmējuši cilvēku gara 

attīstību, rūpējušies par viņu labklājību un progresu. Zem viņu vadības veikti vairāki Rakstu 

pētīšanas darbi un Bībeles tulkošana. Un kaut arī Romas baznīca ļoti grēkojusi ar to, ka 

viņa Rakstus glabājusi no plašām tautas masām, uz pāvesta krēsla tomēr ir sēdējuši vīri, 

kas rīkojušies tieši otrādi. Daudzi no pāvestiem tikuši vadīti no kristīga gara un mīlestības, 

un tie ir bijuši gudri un taisnīgi vīri. Tā tad Romas baznīcai un tās vadībai ir zināmi nopelni 

kristīgās ticības izplatīšanā pasaulē. To var noliegt tikai tas, kas nepazīst vēsturi.  

Tam pretim nostādīsim antikristu. Viņš noliedz katru dievību un kristību. Ir pilns dusmu 

pret Kristus personu un Dieva vārdiem. Caur un cauri ir noliedzošs, zaimojošs gars. Viņa 

“mute runā zaimu vārdus pret debesu Dievu.” Kad viņš “kā Dievs apsēžas Dieva templī un 

sevi ceļ pāri visam, ko sauc par dievkalpojumu,” tad tas vēl nenozīmē Dieva lietu 

kopēšanu, bet tiešu Dieva noliegšanu un savas personas un uzskatu novietošanu Dieva 

vietā.  

Ja nu uz Romas pāvesta krēsla, kur Dieva un Kristus personas netiek noliegtas, bet atzītas, 

sāktu meklēt šo noliedzošo un zaimojošo varu, - tas būtu vēsturiski nepareizi un arī 

pretrunā ar Bībeli. Pēc visa sacītā ir skaidrs: Bībeles antikristus nevar būt un nav Romas 

pāvests.  

Sakarā ar to pievedīšu vēl dažas piezīmes par Bībeles skaitļu rēķināšanu.  

Pāvesta pretinieki ir Bībelē vairāk reizes atkārtoto skaitli 1260 dienas pārvērtuši 1260 

gados. Pēc viņu domām, pāvesta vara pastāvēšot 1260 gadus.  

Šie izskaidrotāji ir izrēķinājuši gadus un izrēķinājuši sekojošo: lielo bēdu beigas – 1500. 

gadā; nāvīgs trieciens 1797.; Jēzus atnākšana 1844.; Turcijas valsts izbeigšanās – 1917. 

gadā; - Romas pāvesta troņa sabrukšana – 1923., turpmāk pieņem, ka svēto aizraušana 

esot 1928. gadā, Izraels atkal sapulcēšoties Palestīnā līdz 1933. gadam un arī miera valsts 

virs zemes sākšoties 1933. gadā.  

Šos gadu skaitļus ir atraduši ļoti nopietni pētnieki un viņi apgalvojuši, ka pareģojumi 

piepildīsies, bet ikreiz skaitļi izrādījušies nepareizi. Romas pāvesta tronis pastāv vēl šodien, 

un liekas, ka viņa vara pat iet vēl plašumā. Turcijas valsts vēl pastāv, un arābieši Palestīnā 

jūtas stipri – pat Anglija savu, kara laikā izdoto, deklarāciju vēl nav varējusi pildīt. Svēto 

aizraušana vēl nav notikusi. Izraēla sapulcēšnās Palestīnā virzas gausi uz priekšu.  

Visi šie nepareizie aprēķini mums pierāda, ka tie, kuri pāvestu dēvējuši par antikristu, šinī 

jautājumā ir gājuši pa nepareizu ceļu.  

Iepazinušies ar augstāk pievestiem uzskatiem, mēs esam pārliecināti, ka neviena līdz šim 

dzīvojoša vēsturiska persona, ne arī lielie reliģiskie jeb politiskie novirzieni jeb kustības, ne 

Romas pāvests nav Bībeles antikristus persona; bet daži no tiem gan ir bijuši viņa gara 

paudēji un rīki. Tas fakts mūs brīdina būt uzmanīgiem, lai mēs vieglprātīgi nedēvētu kādu 



personu jeb parādību par Bībelē tēloto antikristus personu. Citu cilvēku kļūdas, lai mūs no 

tā pasargā. Tikai Bībelē mēs atrodam skaidrību par antikristus personu un tai mēs arī 

veltīsim visu uzmanību.  

 

2. 

Galvenās Rakstu vietas par antikristu. 
Mūsu novērojumus traucētu tas, ka katram apgalvojumam jeb pierādījumam mēs sāktu 

pievienot un citēt Rakstu vietas. Tādēļ man šeit gribētos pēc kārtas uzskaitīt tikai galvenās 

vietas Bībelē, kur runāts par antikristus personu, un tad šīm Rakstu vietām pievienot kādus 

paskaidrojumus.  

Viss tas, ko turpmāk par šo jautājumu teikšu, ir tieši izaudzis no tām Rakstu vietām. Tā tad 

ikkatrs pats varēs pārliecināties un apdomāt, vai turpmākie apgalvojumi būs pretrunā jeb 

saskaņā ar Dievvārdu.  

Tagad pieminēsim šīs vietas un telpu taupīdami sargāsimies no pārāk gariem 

paskaidrojumiem.  

 

Daniēla 7. n.; 8, 24-26; 11, 21-45.  

Antikristus pirmtēls. Daniēla grāmatā mums ir rādīts antikristus pirmtēls, kas 

iemiesots jaunā tirānā, Sīrijas karaļa Epifanesa personā. Šis mežonīgais vīrs, nākdams uz 

troņa, valdīja ar tādu varmācību, kādu pasaule vēl nebija redzējusi. Viens no viņa 

galveniem centieniem bija iznīcināt jūdu ticību. Viņš sarīkoja šausmīgas vajāšanas, apgānīja 

svētnīcas, pārgrozīja jūdu svētkus un svētās dienas. Visniknākā jūdu vajāšana toreiz ilga 

trīs jeb trīs un pus gadus. Šis asinskārais vīrs trakoja 175. – 164. pirms Kristus, izsaukdams 

makabiešu dumpi Jūdejā. Vēl plašāk par šo vīru runā pašu Makabeju grāmatas. Antioks 

Epifanes Rakstos domāts kā antikristus pirmtēls, tādēļ vajag iedziļināties minētās Daniēla 

grāmatas nodaļās, lai dabūtu kaut tālu ainu no tā šausmīgā laika, kas būs pēdējos laikos 

zem antikristus varas. Posta ilgums ir līdzīgs Izraēla postam zem Epifanesa varas.   

Sakopojot to, ko Daniēla grāmatā atrodam par antikristus pirmtēlu, gūstam sekojošu ainu: 

viņš parādīsies neparastā kārtā, kad būs klusuma brīdis. Viņš atklāsies ļoti neparastā veidā 

un laikā, kad visi sapņos: “Miers, miers!”; tieši tad nāks negaidīts posts.  

par viņa personu dzirdam sekojošo: cilvēka acis – tā tad cilvēks; liela mute: ar nešķīstām 

valodām; bargu skatu: nežēlīgs, drošs, spēcīgs; uzmin mīklas: gudrs; ar veiklu mēli: viltīgs 

un melis; sievietēm nepiegriež vērības: laulību neatzīst.  

Viņa darbības paņēmiens: zaimo Dievu, vajā svētos, apgāna svētnīcas, groza laikus, t.i. 

pārkārto laika skaitīšanu. Viņš izposta zemi un kaitē daudz.  

Viņa gals: trako trīs un pus gadus; viņu iznīcina nevis cilvēku rokas, bet tā Kunga 

atnākšana.  

Tāds ir pirmtēls Daniēla grāmatā; viņš līdzīgs Jaunās Derības antikristus tēlam; Jaunā 

Derībā viņš gan aprakstīts pilnīgāk.  

 



2. Tes. 2, 1-10.  

Grēka cilvēks. Minēto Rakstu vietu varam skaitīt par vissvarīgāko vietu Bībelē, jo šeit 

netiek runāts alegoriski, kā Daniēla un Parādīšanas grāmatās, bet tieši un reāli.  

Šeit tiek noteikts viņa atnākšanas laiks, minēti viņa vārdi, darīti zināmi viņa darbības 

paņēmieni un gals. Šeit dzirdam: viņš atklājas laikā starp pirmo augšāmcelšanos un Jēzus 

atnākšanu. Viņa vārdi: grēka cilvēks, pazušanas dēls, netaisnais, kas liecina, ka viņš būs 

grēka, netaisnības un posta pilnīgākais iemiesojums. Viņa darbības veids ir sevi 

paaugstināt par Dievu un visu dievišķīgo iznīcināt; pie tam viņš pielieto savas sātaniskās 

brīnumspējas, pievilšanu un varenus maldus. Viņa pavalstnieki ir tie, kas melo un tic 

meliem. Viņa gals – tā Kunga atnākšana.  

 

1. Jāņa, 2, 18. 19. 22;  4, 2.3.  

Antikristus gars. Šīs Jāņa grāmatas vietas ir ļoti vērtīgas. Viņas mums noskaidro trīs 

patiesības: a) antikristus gars jau darbojas pasaulē; b) šī gara galvenais raksturojums ir 

Jēzus noliegšana; c) cilvēki, kas sevi nodod šī gara kalpībā, jau paši ir antikristi. Tā jau 

apustuļu laikos pasaulē bija daudz antikristu, un patlaban viņu skaits ir vēl pieņēmies. Viņi 

ir antikristus gara tiešie nesēji un sagatavo pasauli sava valdnieka, paša antikristus 

atnākšanai. Tā tad arī antikristum ir savi evanģēlisti un pravieši, kam jāsagatavo viņa 

atklāšanās. Un kad laika mērs būs pilns, viņš nāks!  

 

Par. 12,7-14.  

No kurienes antikristus cēlies. Ļoti svarīga ir arī šī Rakstu vieta. Mēs uzzinām: a) kas 

ir antikristus, b) kā un kad viņš atnāks, un c) kāds ir viņa darbības veids un iespaids.  

a) Antikristus persona ir: “liels lidojošs pūķis”, “vecā čūska”, “brāļu apsūdzētājs”. Mēs 

nobijāmies. Cik briesmīgi! Bet kas tad cits varēja būt Kristus ienaidnieks? b) Viņš taps 

atklāts, nomests no debesīm, kur viņš vēl var atklāties. Viņš tiek nomests tad, kad debesīs 

ienāk tas bērns – pirmās augšāmcelšanās ļaudis, t.i. pirmās augšāmcelšanās dienā. c) 

Viņam ir maz laika, tikai trīs un pus gadi, un lielas dusmas, tādēļ “vai tiem, kas dzīvo virs 

zemes!” – viņa valdīšana ir briesmīga. Viņš vajā pat tos, kas savās domās turas pie Dieva, 

par atklāto pielūgšanu nemaz nerunājot. Tātad viņa varas laiks ir starp pirmo 

augšāmcelšanos un Kristus atnākšanu.  

 

Par. 13, 1-18;   16, 13. 14.  

Šausmīgā trīsvienība. Šīs Rakstu vietas ir alegorijas, tādēļ grūti saprotamas. Mēs 

nekad nedrīkstam mēģināt kaut ko izprast no atsevišķām ainām, tas var novest pie 

nepatiesiem slēdzieniem. Tomēr Par. 13. nod. ir plašāks paskaidrojums par antikristu, 

tādēļ tā mums ļoti svarīga. Pamēģināsim izprast viņas saturu.  

Šai noslēpumainā Rakstu vietā dotas trīs galvenās patiesības par antikristu: a) viņa 

persona, b) viņa darbības veids, c) daži neatrisināmi noslēpumi par viņa personu.   

a) Viņa persona. Iedziļinādamies Par. 13. nod., pārsteigti atrodam, ka, atbilstoši Dieva 

personai, arī antikristus, sātana persona, savā darbībā lielā bēdu laikā ir trīsvienības 



persona. Citādi tas arī nevarētu būt, jo viņš taču visus savus plānus iekārtojis pēc Dieva 

parauga, viņš to paraugu no Dieva zadzis, mēģina Viņu kopēt. Tas arī saprotams, jo sātans 

zin, ka Dieva persona, viņa darbs un iekārta ir vispilnīgākā. To visu kopējot, cerības uz 

panākumiem ir vislielākās.  

Šeit tiek tēlota šī šausmīgā trīsvienība. Galvenais valdnieks un vadonis ir zemē nomestais 

pūķis, velns un sātans. Viņa tuvākais varas nesējs, liekas viņa politiskās varas priekšstāvis, 

ministru prezidents jeb karaspēku vadonis – kā mēs to nosauktu – ir tas zvērs. 

Noslēpumaini varens tēls, kas uzspiež savu politisko iespaidu, runā zaimu vārdus un ar 

nežēlību iznīcina no zemes visu dievišķo, veicinādams sātanisko varu. Uz to viņu pilnvaro 

pats pūķis. Šis zvēra tēls ir visvarenākais un redzamākais velnišķīgajā trīsvienībā; kamēr 

pats sātans paliek pasīvs novērotājs; viņa pirmais ierēdnis darbojas ar vislielāko centību un 

sparu. Tas arī labi saprotams, jo tāda iespaidīga vieta, kāda Kristum ir dievišķīgajā 

Trīsvienībā, tāda zvēram ir ellišķīgā trīsvienībā.  

Trešais tēls šīnī šausmīgā trīsvienībā ir viltus pravietis. Viņš nosaukts arī par “otro zvēru”. 

Tas darbojas garīgā un ticības laukā. Viņa rīcībā ir lieli tumsības spēki; viņš liek ugunim krist 

no debesīm, dod dzīvību zvēra bildei un ar saviem garīgiem spēkiem panāk daudz. Viņa 

galvenais uzdevums ir sludināt un godināt to zvēru. Pūlis, kas nav ticējis patiesībai, viņam 

seko; un tic meliem un netaisnībai.  

Šis riebīgais, bet varenais tēls velnišķīgā trīsvienībā atbilst Svētam Garam, Dieva 

trīsvienībā. Kā Svētais Gars stiprina un vada ticīgos uzvaras cīņās un visur pagodina Jēzu, tā 

viņš rīko savus pulkus, lai godinātu zvēru, sātana varas nesēju.  

Šī baigā trīsvienība tādā pašā kārtībā redzama arī Par. 16, 13.14., kur, “no tā pūķa mutes 

un no tā zvēra mutes un no tā viltīgā pravieša mutes” iznāk trīs nešķīstie gari, vardēm 

līdzīgi. Tie ir velnišķīgās trīsvienības evanģēlisti, gara spēki un varas izplatīšanas līdzekļi; 

slepenas savienības, burvības, alkohols un visādi tumsības spēki, kādi jau minēti šīs 

grāmatas pirmā nodaļā.  

Arī Par. 19, 20 un 20, 10 rāda šo trīsvienību līdzīgā kārtībā. Tur tas zvērs un viltīgais 

pravietis tiek iemesti ugunszaņķī, kur vēlāk tiem seko arī sātans.  

Vai šis zvērs ir kāda agrāk pasaulē dzīvojusi persona, kāds ķeizars Nerons, viltīgs pravietis 

jeb nekrietns garīdznieks, līdzīgs Jūdasam Iskariotam, to mēs, protams nezinām. Zinam 

tikai to, ka sātans kopē Dievu. Kā Dievs Paradīzē nonāca, tā vēlāk Viņa Dēls nāca pasaulē 

pestīt ļaudis un Svētais Gars nāca radīt jaunu dzīvi; tā sātans, iemiesots cilvēkā, tiek 

nomests zemē; viņš pārvērš par cilvēku savu virsvadoni un garīgo vadoni, tos izsaukdams 

no savas tumsības valsts. Kādā personā – tas nav no svara. Viņi sagrābj varu un antikristus 

stunda ir pienākusi.  

b) Viņa darbības veids. Par to vairs nav daudz ko teikt. Jau dzirdējām, ka pati vecā čūska 

dod tam zvēra un savu varu. Zvēra pirmais uzdevums ir likt cilvēkiem pielūgt čūsku. Zvērs 

savukārt dod lielu varu viltīgam pravietim, kas aicina pielūgt to zvēru. Viņu evanģēlisti 

visiem un visur sprediķo par čūskas, tā zvēra un viltīgā pravieša pielūgšanu un par 

padošanos viņu varai. Tā tad velnišķīgā tumsības valsts priekšzīmīgi organizējusi savu varu, 

to pielieto visā pilnībā.  



Zvēra darbība sīkāk aprakstīta 5.-7. p. un viltīgā pravieša darbība 12.-17.p. Zvēra darbība 

redzama trijās nozarēs: a) karo un uzvar kā valstis, tā arī Dieva ļaudis; b) zaimo debesu 

Dievu un visiem līdzekļiem iznīcina jēdzienu par To; c) iegūst varu pār tautām, tās viņam 

padevīgi klanās.  

Viltīgais pravietis sludina to zvēru; vada lielus pulkus, dara brīnumus un varoņdarbus, liek 

ugunim krist no debesīm; liek izgatavot zvēra tēlu un rūpējas par tā pielūgšanu; atdzīvina 

šo tēlu un nonāvē tos, kas šo tēlu nepielūdz; noorganizē zvēra zīmi un visiem uzliek par 

pienākumu to pieņemt; kārto visu saimniecisko dzīvi zvēra iespaida robežās un dara to 

atkarīgu no zvēra zīmes. Ar to cilvēces politiskās un reliģiskās jūtas ir saistītas zvēra 

kalpībā.  

Atbilstoši savam amatam, zvērs sarīko pēdējo kauju (par. 19, 19) un iet bojā kopā ar viltīgo 

pravieti. Velns tiek saistīts. Pēdējo karu sātans rīko personīgi (Par. 20,7 – 10) un arī pats 

tiek izdeldēts.  

c) Neatrisināmi noslēpumi. Sevišķi šinī Rakstu vietā sastopami daži neatrisināmi 

noslēpumi, kas attiecas uz antikristus otro un trešo personām – zvēru un viltīgo pravieti. 

Tie ir:  1) abu zvēru no jūras zemes klajumā nākošo kustoņu tēli;  2) zvēra zobena brūce;  

3) zvēra tēls (bilde);  4) viņa zīme;  5) viņa vārda nozīme. Par to esam dzirdējuši daudz 

iztulkojumus un paskaidrojumus, bet neviena apmierinoša. Man liekas, ka šīs lietas vēl tiek 

turētas noslēpumā. Bet pie šiem jautājumiem vēl atgriezīsimies nodaļas beigās.  

 

Par. 17, 8-14.  

Zvēra attiecības ar politisko un reliģisko varu. Šī Rakstu vieta ļauj ieskatīties 

antikristus otrās personības – zvēra attiecībās ar politiskām un garīgām varām. Kā baiga 

aina Par. 17. nodaļā redzama paklīdusī sieviete uz zvēra muguras – nozīmē pagrimušo 

kristīgajumu un baznīcas varu, tam mums jāpiekrīt. Ka šeit, kaut arī aplinkus, domāta 

Romas baznīca, kā visu lielāko baznīcu pamats, esam spiesti pieņemt kā patiesību, it 

sevišķi uz 9. p. pamata, kur runāts par septiņiem kalniem, jo, kā zināms, Roma ir septiņu 

kalnu pilsēta, būvēta uz septiņiem kalniem. Bet šo ainu jāsaprot kā visa pagrimušā 

kristīgajuma un baznīcas pagrimšanu.  

Šī Rakstu vieta ir grūti saprotama. Tomēr šeit skaidri sekoši vilcieni: 1) zvērs darbojas 

kopīgi ar garīgām varām; 2) pagrimušais kristīgajums atbalstās tieši uz viņu (p.9);  3) zvērs 

darbojas kopīgi ar politiskām varām, karaļiem; tie savu varu nodod viņam, un viņš tiem 

palīdz tikt pie varas; 4) šī lielā posta pēdējā gadā uz īsu laiku rodas sevišķs politisks 

nogrupējums; 5) zvērs kopīgi ar politiskām varām beidzot kļūst par garīgās varas 

ienaidnieku, kā tas jau bija sagaidāms, un pēdējā tiek iznīcināta. 18,9. pantā aprakstītas 

lielas sēras, sakarā ar šīs varas iznīcināšanu.  

Šinī Rakstu vietā spilgti redzams, ka antikristus – sātans – caur saviem kalpiem politiskā un 

garīgā pasaulē pilnā mērā panāk savas varas nostiprināšanos. Visas vāras viņam padodas 

un kalpo. Satricinoša ir patiesība: kas neticēja un nekalpoja Dievam un Kristum, tiem jātic 

netaisnajam un jākalpo sātanam.  



Tās bija svarīgākās vietas par antikristu. Ir vēl dažas mazāk svarīgas, kas vēl papildina 

minētās, bet telpas mums neatļauj tās apskatīt.  

 

3. 

Antikristus persona. 
Mēs esam apskatījuši un paskaidrojuši atsevišķas Rakstu vietas; tagad ņemot par pamatu 

visas šīs Rakstu vietas, radīsim antikristus pilnīgu tēlu. Vispirms apskatīsim viņa personu no 

diviem viedokļiem: 1) pati antikristus persona un 2) viņa vārdi.  

1) Antikristus persona .  

No visām augstāk pievestām Rakstu vietām redzams, ka antikristus nav vis kāds novirziens 

vai mācība, bet persona. Esam redzējuši, ka arī Dievu neatzīstošie, sātana gara dzītie 

cilvēki saukti par antikristiem, tie ir viņa gara un idejas paudēji; un ka laika galā nāks vēl 

viens, gluži savāds un pilnīgs valdnieks – īstais antikristus. Tas ir arī persona.  

Kāda tad ir šī persona? Par to turpmāk.  

Mēs redzējām, ka sātans apņēmies kopēt Dieva darbību. Tieši tā, kā Jēzū Dievs ir nācis 

miesā, tā antikristus personā būs miesā nākušais sātans. Kā Jēzus bija svētības, tā viņš ir 

ļaunuma iemiesojuma augstākā pakāpe.  

Pēc Dieva piemēra viņš ir radījis trīsvienības personu, un šī trīsvienība, viņam atnākot 

stājas darbā. Pūķis, antikristus, sātans pats atdod savu varu zvēram, un tas šo varu dala ar 

viltīgo pravieti. Zvēra attiecības pret sātanu līdzinās Jēzus attiecībām ar savu Tēvu; viltīgais 

pravietis ar zvēru ir tādās attiecībās , kādas Svētajam Garam pastāv ar Kristus personu.  

Kā Svētais Gars jau Vecā Derībā sagatavoja Jēzus atnākšanu, tā arī netaisnība jau klīst pa 

pasauli un sagatavo to šai šausmīgai dienai. Līdzīgi Jēzus ienaidniekam, arī sātana 

ienaidnieks atnāks dīvainos apstākļos. Tāpat kā Kristus darbība ilga trīs un pus gadus, 

liekas, ka arī antikristus darbosies tik pat ilgi. Kā pravieši vairākkārt pareģoja Kristus 

nākšanu, tāpat vairāki apstākļi, kas bija aprakstīti pirmā nodaļā, pareģo antikristus 

nākšanu.  

Esam jau minējuši, ka antikristus savā darbībā kopē Dievu. Starp citu viņam ir arī draudze, 

viņa otrās personas, t.i. zvēra brūte. Tāpat, kā mēs Parādīšanas grāmatā atrodam Jēra 

brūtes tēlu, tur (17.nod.) atrodam arī apreibušu mauku, zvēra brūti. Redzam, ka šī sieviete 

nav neviena cita, kā pagrimušais kristīgajums, Kristu zaimojošais un nievājošais 

kristīgajums ir palicis par sātana draudzi. Arī tās ir antikristus gara darbības dabīgās sekas.  

Tādēļ, ka Dieva darbības veids ir pilnīgs, sātans atrod par visgudrāko to kopēt. Lai neviens 

Dieva darbus nesajauktu ar sātana nedarbiem, tad šeit vēlreiz pārskaitīsim viņa 

kopējumus.  

Viņam ir: 1) savas personības trīsvienība; 2) viņa atnākšanu sagatavo viņa gars; 3) viņš 

atklāsies, kad viņa laika mērs būs pilns; 4) viņa atnākšana notiek dīvainā ceļā; 5) viņš izlej 

garu, caur ko notiek brīnumi; 6) viņš izsūta savus apustuļus, evanģēlistus un praviešus; 7) 

viņš, līdzīgi Kristum, darbojas trīs un pus gadus; 8) kā Kristus, arī viņš atsakās no sievietēm; 



9) viņam ir sava brūte, sava draudze; 10) viņa vara un darbība iespiežas visās dzīves 

nozarēs un viņš liekas būt visa valdnieks, kāds kādreiz būs Kristus.  

Visumā: antikristus persona ir sātana persona cilvēka miesā, kura, Dievu kopēdama, savās 

trijās būtībās nodibina virs zemes savu varu pilnā apjomā.  

2) Antikristus vārdi.  

Raksti antikristum gan dod vairākus vārdus, bet pie tam domā vienu un to pašu personu 

viņas daudzpusīgā būtībā. Bet katrs vārds raksturo zināmu daļuno viņa darbības.. 

Apskatīsim šos vārdus.  

Velns un sātans – pretojošā vara; viņa galvenais vārds. Lidojošā jeb vecā čūska:  čūska – 

viltīga maitātāja, vecā čūska – cilvēku nāvētāja no seniem laikiem, lidojošā čuska – visur 

esošā, un milzīgā lidojošā čūska – tumsības valsts galvenā vara. Antikristus – pretstats 

Kristum, tumsības pasaules valdnieks, kas darbojas pret Kristu. Grēka cilvēks – visas 

nešķīstības un ļaunuma, bēdu un nelaimes iemiesojums vienā cilvēka personā. Pazušanas 

dēls – visas iznīcināšanas, satrūdēšanas un samaitāšanas vara. Netaisnais – visa ļaunuma, 

krāpšanas un noziedzības vara. Brāļu apsūdzētājs – notiesātājs un apsūdzētājs. Zvērs – 

antikristus, vienas būtības, mežonīgās varmācības iemiesojums. Otrais zvērs – antikristus 

garīgās būtības vara, viltīgais pravietis. Sarkanais pūķis (Par.17) – liekas, kādas 

antikristiskas politiskas varas jeb novirziena vadonis. Šie vārdi izskaidro visu viņa darbību, 

būtību un piederību.  

Rakstos sastopami ir arī citi vārdi, bet to vārdu apskatīšana un izskaidrošana mūs novirzītu 

no mūsu uzdevuma. Esam minējuši tikai tos vārdus, kas viņam doti sakarā ar viņa darbību 

pret Kristu.  

 

4. 

Antikristus atklāšanās. 
Ceļu nospraudošie notikumi.  

Kristus noliedzošā kustība. Kas tā ir? Tā ir kustība, kas neatzīst, ka Kristus nācis miesā; 

noliedz Dēlu, kopā ar to arī Tēvu. Tas ir galvenais līdzeklis, ar ko antikristus mēģina pasaulē 

iznīcināt Dieva varu. Jo kad ticība Dievā ir pazudusi, tad cilvēkam liekas, ka viņš ir brīvs no 

atbildības sajūtas un tas ir gatavs uz katru sātanisku darbu.  

Tāds gars bija izplatījies apustuļa Jāņa dienās, un apustulis ar nožēlošanu saka, ka šī 

kustība izplatījusies pat starp kristīgiem. “Tie no mums ir izgājuši, bet tie nebija no mums.”  

Kristus noliegšana ir visiespaidīgākā, kad to dara paši kristīgie ar kristīgiem līdzekļiem. Šeit 

šī netaisnības lieta, tā saktot, kļūst pilnīga. Jo ir briesmīga netaisnība, kad kristīgie noliedz 

Kristu; ir baigs, sātanisks noslēpums, kad kristīgie Svētā Gara vietā ar sātanisku garu 

noliedz Kristus nākšanu miesā.  

Kristīgās baznīcas darbība pie šī ceļa nospraušanas.  

jau apustuļa Jāņa laikos tā saucamā gnostiskā kustība mēģināja savienot pagānisko 

skolotāju ar kristīgo ticību. Kristus miesā nākšanas jēdziens bija par kavēkli šim uzskatam, 

to vajadzēja kaut kā nobīdīt no ceļa, kaut ar taisnības sagraušanu jeb noliegšanu. Tie 



cilvēki bija kristīgajā draudzē. Sākot no turienes, kristīgo kļūdu rinda iet plašumā, 

netaisnības noslēpums atrod telpas kristīgā baznīcā.  

Metīsim īsu skatu uz šīm kļūdām. Mazo bērnu obligatoriska kristīšana visai pasaulei atver 

baznīcas durvis. Ar baznīcas pārņemšanu valsts pārziņā, tā tiek ierauta politiskās dzīves 

virpulī un cīņā laicīgās varas dēļ. Citādi domājošo vajāšana atver vārtus asiņainai 

varmācībai, kas ir antikristiska rīcība. pateicoties šīm kļūdām, dzīve un nācība baznīcā 

nokļūst asā nesaskaņā, kuras sekas ir reliģijas nievāšana. Slēdzot kompromisu ar “zinātni”, 

baznīcai jānes par upuri savas pamattaisnības, kuras “zinātnei” nav pieņemamas; un viena 

no tām ir tieši Kristus miesā nākšana, ko piemēram protestantisms un brīvā reliģija iztulko 

citādi. Tādā kārtā iestāde, kurai vajadzēja būt par cietoksni pret antikristus garu un 

netaisnības noslēpumu, kļūst par ieroci antikristus gara rokās, kļūst par viņa atnākšanas 

sagatavotāju.  

Tā ir antikristus šķietami lielā uzvara un kristīgās baznīcas traģēdija.  

Zinātnes loma šinī ceļa spraušanā.  

Arī zinātniskās dzīves parādības antikristus gars prot iejūgt netaisnības noslēpuma 

izplatīšanas kalpībā un to dara visai iespaidīgā veidā. Vai šodien jau nerunā atklāti, ka 

zinātne esot anulējusi ticību; ka raugoties no zinātniskā viedokļa, nevarot ticēt, ka Kristus 

piedzimis no Svētā Gara? Tas ir spilgts pierādījums par antikristus darbības veidu. Un ja 

šeit baznīca ir piekāpusies, tad tas darīts uz Dieva mūžīgās taisnības rēķina.  

Pati zinātnes attīstība ir tāda. Vispirms tā gāja racionalistiskā virzienā, pirmā vietā 

nostādīdama cilvēku postu; un tā bija ļoti liela kļūda, jo mēs zinam, ka cilvēka prāts ir stipri 

aprobežots un nesatur nekā absolūta. Šeit savu iespaidu atstāja arī netaisnības noslēpuma 

lieta. Dieva vietā centrā nolika cilvēku. Tad zinātne ņēma materiālistisku virzienu, un tagad 

Dievu un cilvēku centrā atvietoja ar nedzīvu vielu, matēriju. Garu noliedza, cilvēku 

uzskatīja par matērijas sakopojumu. Tas bija liels solis tuvāk netaisnības lietai, jo kā 

matērija, cilvēks zaudē ikkatru atbildības un pa daļai arī pienākuma sajūtu.  

tagad sekoja trešais dabīgais solis: zinātne izveidojās ateisma, Dieva noliegšanas virzienā. 

Šodien Dieva un Kristus miesā nākšanas noliegšanu skaita par zinātniski pamatotu. Šeit 

antikristus sasniedzis savu mērķi, jo radies labs pamats tikumības iznīcināšanai, rupjai 

varmācībai, briesmu darbiem un dumpjiem.  

Tā tad antikristum sava ceļa nospraušanai un netaisnības izplatīšanai ir izdevies izmantot 

divas cilvēces vislielākās bagātības: reliģiju un zinātni. Tā ir viņa pirmā redzamākā uzvara.  

Tikumiskā aina. Ņemot vērā nupat minēto attīstību, top skaidrs, ka tikumiskā dzīve pirms 

antikristus atklāšanās kļūst šasmīga, jo tas antikristum vajadzīgs. Cilvēki zaudē cieņu pret 

katru autoritāti, arī pret vecākiem. Atbildības un pienākuma sajūta izsīkusi, sirdsapziņa ir 

mirusi. Dieva noliegšana un zaimošana ir ikdienišķa parādība. Briesmu darbi un noziegumi 

arvien pieņemas. Cilvēki ir pavisam samaitāti. Maucība, mantkārība, žūpība, burvības un 

sarunāšanās ar gariem, slepkavības, laulību šķiršanas, izšķērdība un visas netikumības ir 

dienas kārtībā, ar tām pat lepojas. Šinī smacējošā elles gaisā sātanam ir patīkami atklāties 

un dot varu tam zvēram. No grēka noreibusē pasaule par to tikai gavilē. Kāda laime, ka 

draudze tiek paņemta no šī riebīgā gaisa.  



Politisks moments. Ar lielām pūlēm valsts vīriem izdevies šinī juceklī nonākt tik tālu, ka 

starp valstīm valda miers. Diplomāti atpūšas uz iegūtiem lauriem un saka: “Miers, miers!" 

Li”kas, ka karš nav gaidāms.  

Bet attiecības starp partijām paliek arvien asākas, saimnieciskās lietas ir sajukušas un 

draud ar pilnīgu sabrukumu. Jau tuvojas nekārtības un dumpji. Demokratiskā valsts iekārta 

vairs nav droša. Visi gaida spēcīgu varu, stipru roku. Visiem ir sajūta, ka tai jānāk. Gaida 

tāpat, kā jūdi Kristus laikā gaidīja Mesiju. Tā ir zemapzinīga gaidīšana un gatavošanās 

satricinošiem notikumiem, antikristus atnākšanai.  

Antikristus atnākšana.  

Kā tas notiek, to mēs jau zinām no Rakstiem. Lai būtu spilgtāks pārskats, vēl īsumā 

sakoposim faktus.  

Kad ļaunums sasniedz augstāko pakāpi, kādā dienā notiek dīvainas lietas. Debesīs 

norisinas kaut kas noslēpumains. Padebešos parādas Kristus, bet uz zemes Viņš nenonāk. 

Kapi atveras, svētie uzceļas; virs zemes dzīvojošā draudze tiek pārvērsta, un viņi visi kopā 

tiek aizrauti padebešos, pretim tam Kungam. Viņi ar Jēzu ieiet debesīs.  

Tanī pašā acumirklī tur izceļas karš. Miķelis ar saviem enģeļiem sakauj veco čūsku un tā 

tiek nomesta zemē. tagad viņa ir šeit; antikristus ir atnācis, ir atklājies. Tūliņ viņš sāk 

rīkoties; dod varu savam zvēram, pirmam palīgam un personai. Tas tūliņ iekaro politisko 

dzīvi un saimniecisko iekārtu. Savukārt apbruņo ar varu viltīgo pravieti. Tas sagrābj 

noteikšanu reliģiskā un zinātniskā pasaulē.  

Tiek veikti varoņdarbi, tiek rīkoti tumsības spēki. tautas ir reibumā. “Spēles un maizi!” 

atkal skan tautā. Visi jūt: stiprā roka ir atnākusi. Starp citādi domājošiem plūst asinis. Pie 

mūsdienu technikas viss notiek apbrīnojami ātri. Pēc dažiem acumirkļiem uz troņa jau sēž 

varens valdnieks.  

Pienācis antikristus laiks, viņš valda.  

Atlikušiem remdeniem kristīgiem vairs neatliek laika apskatīšanai. Viņi ir nostādīti 

nopietnas izvēles priekšā: atzīt to Kungu un mirt jeb iet līdzi citiem.  

Tie ir vispārējie vilcieni no agrāk apskatītām Rakstu vietām. Tagad vēl apskatīsim 

antikristus darbību virs zemes. Arī šīs domas ir izaugušas tieši no minētām Rakstu vietām.   

 

5. 

Antikristus līdzdarbinieki. 
Viņu personas.  

Kādu dalību lidojošais pūķis, pats sātans, ņem, šinī cīņā, tas grūti nosakāms. Vai viņš kā 

persona visur darbojas atklāti jeb, paslēpies, vada savus darbiniekus, vai viņš kā sātans 

atklāsies visiem, jeb tikai viņa piekritēji viņu par tādu skatīs, tāpat kā Jēzu tikai Viņa tuvākie 

draugi atzina un pazina kā Dievu, - to mēs noteikti nezinām, un arī to mums nevajag zināt. 

Bet noteikti mēz zinam to, ka viņš, pārvērties personā, zināmu laiku darbosies virs zemes 

un sagrābs varu.  



Tā tad zvērs jeb grēka cilvēks ir lidojošā pūķa trešais palīgs un viņa varas izpildītājs virs 

zemes. Viņam ar veco čūsku ir tādas attiecības, kādas pastāv starp valsts un ministru 

prezidentiem. Viņš ir politisks diktators, kuram padota visa valsts saimnieciskā un 

sabiedriskā dzīve. Viņš ir sātana partijas vadonis. Viņa tēls būs visvarenākais un spilgtākais 

visā antikristus valdīšanas laikā. Pateicoties bargai, šausmīgai rīcībai, viņu sauc par zvēru, 

pazušanas dēlu, grēka cilvēku.  

Viltīgais pravietis, acīmredzot, ir noteicējs visās ticības lietās, un ar veco čūsku un zvēru ir 

tādās attiecībās, kā bīskaps ar karali un ministru prezidentu. Kā zināms, vairākās valstīs 

galvenam bīskapam ir paša karaļa jeb ministru prezidenta vara. No tā varam taisīt 

slēdzienu, ka šim līdzstrādniekam dota liela vara. Cilvēka dvēselē mūžīgi dzīvo reliģiskas 

jūtas, arī antikristus laikā. Viņas nomierināt un caur viņām nostiprināt sātana varu – tāds ir 

viltīgā pravieša uzdevums. Tādēļ viņa rīcībā ir noslēpumainie brīnumspēki. Viņš dara 

brīnumus, kustas noslēpumainos dziļumos, apgaismo visu mistisko, spiritisko, tumšos 

spēkus un mēģina tā apmierināt cilvēka reliģiskās tieksmes. Viņi kāri dzer no noslēpumu, 

varas un brīnumu biķera, ir apreibuši un jūsmo par zvēra varu. Tur pulcējas daudz ticības 

fanātiķu, kam sirdsapziņa nav tīra. Viltīgais pravietis vecās čūskas varas dienās ir liela 

persona.  

Zvēra tēls tanīs laikos būs viena īpatnēja parādība. Vai tiks atdzīvināts kāds tēls vai 

piemineklis, jeb šeit ir kāda īpatnēja persona politiskas varas un partijas sekretārs, jeb 

augstāks padomnieks ticības lietās, - par to tuvāk nav sacīts. Arī viņš ir viens līdzstrādnieks, 

kurš palīdz nodibināt sātana varu. Viņš sevišķi uzstājas par to cilvēku vajāšanu, kuri negrib 

padoties antikristum. Tā tad iespaidīga persona.  

Mauka. Tas, ka mēs arī viņu redzam starp zvēra līdzdarbiniekiem, ir bēdīga lieta. Kā zinam, 

sieviete, kas bēga tuksnesī, tēlo kristīgo draudzi, tā tad mauka ir organizēta, pagrimusi 

kristīga draudze. Ka šī nelaimīgā organizācija tanī nopietnā laikā nespēj uzposties, 

atmosties, kļūst par sātana ieroci, ir saprotama, tomēr bēdīga parādība. Šādā kārtā garīgā 

vara padodas sātana varai, viņu atbalsta.  

Karaļi. Ne tikai garīgā, bet arī politiskā vara vienojas ar zvēra varu. Valsts dzīve atzīst jauno 

varu, tanī virzienā darbojas diplomāti. Ar to visas atklātās dzīves parādības ir sātana varas 

atbalsti. Caur to viņa vara izliekas likumīga.  

Apbruņošana ar varu. Vecā čūska nodod zvēram visu varu. Zvērs apbalvo ar lielu varu savu 

palīgu ticības lietās – viltīgo pravieti. Pēdējais savukārt dod varu zvēra tēlam – kādu 

brīnumbūtni jeb slepeno padomnieku. Garīgā un politiskā dzīve tos atzīst bez iebildumiem 

un stājas viņu dienestā. Tādēļ tanīs laikos valdošā vara ir ļoti stipra un vienprātīga.  

Viņu kopdarbība. Bībele saka, ka čūska un tautas darbojas kopīgi. Sātanam izdodas visu 

cilvēci padarīt par savu pielūdzēju. Neviens pret to neprotestē, neceļ gaismā sātana 

darbību, jo draudze ir prom.  

Sevišķi cieši kopā darbojas zvērs un viltīgais pravietis – divas lielas varas. Viņi ir labās 

attiecībās.  

Kopīgi darbojas arī zvērs un mauka. Tikumīgā, garīgā dzīve brīvprātīgi iejūdzas zvēra 

kalpībā un pati atbalstas uz to, sēž tam mugurā. Visa nopietnā dievkalpošana ir gan galīgi 



iznīcināta, bet garīgā dzīve norit sparīgi. Cilvēki dzīvo sātana noslēpumainos dziļumos un ar 

ļauniem gariem dzer no kopēja kausa. Atkal tiek sarīkotas reliģiskas orģijas, kā tās rīkoja 

elku pielūdzēji, un seksuālās jūtas kultivē reliģiskas jūtas un otrādi. Pati mauka šeit 

darbojas līdzi. Tas ir viņas darba lauks.  

Kopīgi darbojas vēl tautas un mauka. Sātaniski dziļām un noslēpumainām viltīgo garu 

brīnumdarbu un reliģiozās dzīves  parādībām ir liels iespaids uz tā laika ticīgiem 

raksturiem. Mūsdienu spiritisms, okultisms un visādas slepenas ložas un biedrības tagad 

liek tam pamatu. Maukas kopdarbība ar tautām, par labu sātanam, veicas lieliski.  

Vecās čūskas vara gavilē!  

 

6. 

Antikristus valsts pavalstnieki. 
Bībeles teikumi.  

Kuri ir šīs ļaunās un bargās varas pavalstnieki?  

Vispirms par to pievedīsim dažus teikumus no Bībeles. Dieva vārds saka, ka viņam kalpo 

“ciltis, valodas, pagāni un tautas.” No tā redzams, ka antikristus valsts ir plaša un 

starptautiska. Sniedzas pāri visām pasaules daļām un tautībām. Acīmredzot, viņam kalpo 

visa cilvēce. Vai bez izņēmuma, - to, protams, nevaram noteikt. Ņemot vērā pašreizējos 

satiksmes līdzekļus, šāda plaša varas izplatīšana nebūt nav neiespējama.  

“Tie, kuri neticēja.” Bībele brīdina, ka cilvēki, kuri neticēja taisnībai, ir lemti iznīcībai un 

kritīs sātana varā. Tas ir vienādi bīstami un baigi; tādēļ katram Dieva patiesības jāpieņem 

dziļi nopietni, bez kaulēšanās. Pretējā gadījumā viņš piedzīvos kopēju postu ar citiem 

netaisniem antikristus valstī.  

“Zvēra pielūdzēji.” Cilvēki, kuru brīnīdamies staigā zvēra pēdās, jūsmo par viņa varu, viltīgā 

pravieša brīnumu un varoņu darbiem, arī pieskaitāmi pie šīs valsts pavalstniekiem. Tur gan 

piederēs arī tie, kas jau tagadējā dzīvē pielūdza varu un lepnību un stāvēja pret dievīgo 

politisko varu. Tas mūs visus liek pārbaudīt savas rīcības un noskaņojumus.  

“Kuru vārdi nebija rakstīti dzīvības grāmatā.” Minētais vārds mūs nostāda Dieva 

noslēpuma priekšā, proti izvēlēšanās noslēpuma priekšā. Par to lietu pastāv daudz uzskatu 

un hipotēzu, kuras šeit nepievedīšu. Esmu tādās domās, ka visus Dieva noslēpumus vēl 

nezinām, tādēļ arī šeit nevaram daudz gudrot. Bet viena lieta ir neapšaubāma: šodien tā 

Jēra grāmatā vēl tiek ierakstīti vārdi. Kristus ir tādēl miris, lai tur ierekstītu vārdus! Vēl 

šodien liec to ierakstīt, jo tie, kas to nedara, kuru vārdi nav dzīvības grāmatā, k’dreiz zvēra 

valstī pielūgs sātanu un nosmaks zem viņa varas! Bet tie, kuru vārdi ir ierakstīti dzīvības 

grāmatā, nekļūs viņa pavalstnieki. “Kristus mūs ir atpestījis!” To pieņemsim!  

Pamatojoties uz minētiem Bībeles vārdiem, antikristus pavalstnieki būtu iedalāmi četrās 

šķirās. Ciltis un tautas, valstiski domājošie un strādājošie cilvēki, kuri neatzīst Dievu un 

nepieņem Kristus mācību; viltus mācību un noslēpumaino varu piekritēji, kuri neticēja 

patiesībai; politiski straujie cilvēki, kuri pielūdz briesmīgo zvēru, tam seko politiskie 



fanātiķi, kuru programmā ne Dievam, ne Kristum nav vietas; un visi cilvēki, kuri neatzīst un 

nepieņem Golgātas upuri.  

Sātana draudze.  

Pēc Bībeles vārdiem par antikristus valsts pavalstniekiem pievedīšu vēl kāda raksta 

tulkojumu no vācu laikraksta “Vahrheitszeuge”, 1930.g. Nr. 41., kas tur ievietots zem 

virsraksts “Satanische Gemeinschaft”(Sātana draudze). Šeit teikt sekošais:  

“Ar tumsības spēku priekšgalā ir iespējama precīza Dieva un Kristus valsts kopēšana.  Kā 

Dieva cilvēks arvien ciešāk ārēji un iekšēji saaug ar Jēzu, tā sātanisks cilvēks krīt arvien 

ciešākā iekšējā saistībā ar viltīgo valdnieku un tumsības tēvu. Tā pati parādība redzama arī 

sātana draudzē. Dieva bērns nevar dzīvot bez Dieva un Viņa bērnu draudzes, pretējā 

gadījumā viņš nonīktu. Tāpat arī sātana cilvēks: viņam jāmeklē draudze un jāsatiekas ar 

sevim līdzīgiem, ar to arvien dziļāk ieaugdams fanātismā. Tam ir nepieciešama vajadzība 

atbilstoši sakāmvārdam: “Līdzīgie vienojas.” Zināms burvīgs spēks un masu suģestija 

draudzi pastiprina; vientuļa ogle ilgi nedeg. Šādā sātaniskā draudzē ļaunums un nešķīstība 

ātri pieņemas: viens prot labāk par otru, viens stiprina otru elles ceļā. Kā ciešā Dieva 

draudzē cilvēks zināmā mērā no sevis izlaužas Dievā, tāpat sātana cilvēks nokļūst tuvāk 

visam demoniskam. Kā Dieva valsti virs zemes sastāda Kristus draudze un tās locekļi, kuri 

gatavo ceļu Kristus atnākšanai, tā sātana draudze starp pagrimušajiem cilvēkiem sprauž 

ceļu antikristus atnākšanai.  

Par sātana draudzi Raksti mūs neatstāj neziņā. Jau uz pirmajām Bībeles lapām tiek ziņots: 

“Un tas Kungs sacīja: manam Garam nebūs valdīt cilvēkos mūžīgi; maldīdamies tie ir 

miesa.” Un tas Kungs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtin auga virs zemes, un viss viņu 

sirdsprāts un padoms tikai ļauns bija vienmēr...” (1. Moz. 6,3.5). Tā dabīgas sekas – 

ūdensplūdi.  

Tad Sodoma un Gomora – sātana draudze; Korus biedrība – sātana draudze; Jaunā Derībā: 

“Bērniņi, nu tā ir pēdīgā stunda; un tā, kā jūs esat dzirdējuši, ka tas pretkristus nāks, tā arī 

tagad daudz pretkristi cēlušies, no tiem mēs zinām pēdīgos stundu esam.” (1. Jāņa 2, 18). 

Turpmāk lasam rakstā Smirnas draudzei: “Es zinu tavus darbus un tavas bēdas un tavu 

nabadzību (tomēr tu esi bagāts), un to saimniekošanu no tiem, kas teicās Jūdi esoši un 

nav, bet ir sātana draudze.” Jeb rakstā Filadelfijas draudzei: “Redzi, es dodu no sātana 

draudzes...” (par. 2, 9; 3,9).  

Šeit tas Kungs, tieši runā par sātana draudzi. Arī Rom. 1, 18-32; 2.Pēt 2 un jūdu raksti runā 

par šo draudzi.  

Sātana draudzi mēs atrodam dažādās aprindās: ir tādi, kuru Bībeles patiesību tieši noraida, 

noliedz; citi, kuri sedzās ar Bībeles patiesībām, bet sludina pašpestīšanos un nicina Bībeles 

asiņu teoloģiju; netrūkst arī tādu, kuri piekopj demonu un sātana kultu. par pēdējiem 

apustulis Pāvils 1. Kor. 10, 20 saka: “Bet ko pagāni upurē, to tie upurē velniem.” Tā tad 

pagāni nevien pielūdz koka, akmens un metāla tēlus, bet aiz tiem viņi redz ļaunos garus. 

padomāsim par buršanu Āfrikā, par fetišismu, ķīniešu bailēm no ļauniem gariem, jeb 

visādiem reliģioziem šausmu darbiem: bērnu upurēšanu, reliģiozām orģijām senā Romā un 

Grieķijā, mūsdienu Indijā un pie citām tautām. Lasiet, ko misionāri par to runā!  



Sātana nodoms arvien bijis dievināt miesas dziņas, lai tās cilvēkiem padarītu patīkamākas. 

Šis vilciens redzams Baala un Astartes pielūgšanā, ko Izraēls pieņēma no feniķiešiem un 

Kānaānas tautām. Tas pastāvējis vēl līdz mūsdienām. Iedomāsimies par sektām, kuras 

atļauj daudzsievību, un to pat aizsargā ar Bībeli! 1789. gadā, kad Francijā uzvarēja 

revolūcija, svētdiena tika anulēta, pa Parīzes ielām triumfa gājienā veda “prāta dievieti” – 

kādu šaubīgas reputācijas sievieti.  

Sātanā draudzē sastāv arī noziedzinieki, dzīvās preces tirgotāji un citi līdzīgie. 

Homoseksuālisti, kuru skaits sniedzas tūkstošos, ir nodibinājuši kādu “Gaismas draudzi.” 

Visus citus cilvēkus viņi atzīst par tumsības bērniem, tikai viņiem esot gaisma. Rodas 

visādas kailumkultūras savienības; visas viņas bruņojas ar skanīgiem gaismas 

nosaukumiem.  

Vēl sātaniskā draudze komplektējas no brīvi domājošiem, politiskiem nogrupējumiem, 

piem Bezdievju savienība Krievijā. Daži piemēri: 1848. gadā nodibinātās sociālistisko un 

komūnistisko strādnieku kultūrsavienības programmā lasāms: “Mēs ienīstam kristīgo 

ticību un nerimsimies, pirms katrs mūsu biedrs būs Dieva pretinieks.” 

Marburgas Būvstrādnieku savienībā mūrniekam jāiesniedz sekošus pierādījumus: 1) 

apliecība, ka viņš izstājies no baznīcas; 2) pierādījumu, ka viņa bērni neapmeklē garīga 

rakstura skolu; 3) pierādījumus, ka viņš lasa vienu sociālistisku laikrakstu; 4) apliecību, ka 

viņš atbalsta arodbiedrības.  

Liekas, ka lieta šeit negrozas ap viņa darba spējām, bet galvenais ir tas, vai viņš “atkratījies 

no Dieva”. Vai tā nav sātana draudze visļaunākā veidā?  

Tad seko reliģisko fanātiķu savienības ar skanīgiem nosaukumiem, kur sātans darbojas kā 

gaismas enģelis, pie kurām pieskaitāmi spiritisms ar saviem okultiem lokiem, pūšļošana, 

buršana, kāršu likšana, gaišreģība. Pat lielas reliģiozas kustības sātans ir pratis iejūgt savā 

kalpībā caur visādām parādībām un inspirāciju. Piemēram nurmaņi austrumos, “pēdējo 

dienu svētie” Amerikā. Pēdējais jaunums ir Berlīnē nodibinātā savienība: “Svētā Ev. Jāņa 

Baznīca pēc Parādīšanas Grāmatas.” Šīs kustības vadonis Veisenbergs tiek godināts kā 

Svētais Gars, par ko to arī skaita. Šādu piemēru ir daudz.  

Ka sātans savai draudzei devis dievkalpošanas veidu, par to daži piemēri. Jau četrdesmit 

gadus Parīzē pastāv sātana templis ar viņa pastāvīgiem pielūdzējiem. Šai draudzei ir 

nodaļas arī citās Eiropas galvaspilsētās. Kā dokumenti rāda, arī Trockis 1920. gadā, kādā 

Maskavas baznīcā esot sarīkojis sātana pielūgšanu. Kāds latvietis, kareivis, kurš to redzējis, 

bijis tā nobijies, ka par notikušo pastāstījis arī draugiem. Par to viņš ticis nošauts.  

Itāļu brīvmūrnieku rakstos atrodamas vietas, kur runāts par “Sātanu Lielo”. Svinīgos brīžos 

sātanam dziedot himnu, kas skan sekoši: “Esi sveicināts, sātan, tu slepkava, tu prātīgā 

atriebēja vara!” Gājienos nesot karogu ar sātana attēlu (Bichtel, “Veltfreimaurerei”, lp. 

48).  

“Sarkanās kristības.” Cīņā pret ticību komunisti kristī savus bērnus pretdieva vārdā. Svinīgā 

ceremonija ir patapināta no baznīcas. Kādā Krievijas sādžā tā nokristīti četri bērni reizē 

(“Missionsfreund”, okt 1929.). Svētdienas Krievijā nepastāv. Darbs norit nepārtraukti, 



strādnieki atpūšas pēc kārtas, ne visi reizē, lai nevienam nerastos svētdienas sajūta. Gada 

laikā ir tikai pieci revolūcijas svētki.  

Vecās baznīcas juristu sektēs gandrīz vienmēr pastāvējusi Jēzus vārda nolādēšana, lūgšana 

sātana vārdā un sātana sakramentu pielietošana. Šādos dievkalpojumos parasti tikušas 

piekoptas visšausmīgākās seksuālās izvirtības (Eulama-Ethik, lp. 405).”  

Ar to noslēdzu izvilkumu no “Vahrheitszeug’a” par sātana valsti un tās pavalstniekiem.  

 

7. 

Antikristus darbība. 
Patiesību sakot, mēs jau agrāk pie Rakstu vietu pētīšanas par antikristus personu, viņa 

atklāšanos, līdzstrādniekiem esam iztēlojuši viņa darbību. Lai pārskats būtu pilnīgāks, šeit 

to vēl atkārtosim. Attiecīgās Rakstu vietas mēs šeit vairs nepievedīsim, jo tas traucētu 

lasīšanu. Viņas jau atrodamas iepriekšējā nodaļā “Galvenās Rakstu vietas”.  

Zvērs. Politiskās varas priekšstāvis.  

 Pēc tā, ko Raksti saka par Zvēru, varam viņa darbību sadalīt sešās nodaļās.  

a) Viņa politiskā vara. Viņš valkā karaļa kroni, sēž uz troņa un viņa varas robežas ir plašas. 

Pēc rakstura viņš ir viltīgs kā biezokņu zvērs, nevērīgi drošs kā lācis, varens kā lauva. Viņam 

liela vara un viņš maitā dīvainā ceļā, redzami iznīcinādams savus pretiniekus un viņu 

uzskatus. Viņš lepojas pār visiem, arī pār Dievu; tik droši viņš paļaujas uz savu varu. Viņš 

groza laikus un tiesas principus. Tas saprotams tā, ka viņš tiesāšana un likumdošanā ieved 

jaunu kārtību, kāda līdz šim nav redzēta. Zem laiku grozīšanas jāsaprot, ka viņš groza 

līdzšinējos laika skaitīšanas pamatus, pārkārto dienu un mēnešuy nosaukumus. Tad laiks 

vairs netiek skaitīts no Kristus piedzimšanas – to viņš arī nevarētu pieļaut – bet no kāda 

cita svarīga notikuma jeb antikristus varas laika sākuma. Varbūt ka mēneši būs ar vienādu 

dienu skaitu, nedēļās būs piecas dienas. Svētdiena tiks anulēta. Ja vecai čūskai ir arī vara 

pār dabu, tad varbūt viņa mēģinās grozīt arī gada laikus. Politikas laukā ar viņu vienojas 

karaļi, viņu atzīdami un atbalstīdami. Tādēļ zvēra politiskās varas darbība ir sparīga, plaša, 

spoža, varmācīga un tā atrod atbalstu pie zemes varas.  

b) Viņa morāliskā seja. Darbojas ar “lielām dusmām”, jo jo viņa tēvs – čūska – zin, ka 

darbības laiks ir īss. Pie tam ir gudrs un viltīgs. “Neievēro sievietes” – tā kopēdams Jēzu. 

Darbojas ar viltību. Viņa mute “runā lielas lietas un zaimošanas vārdus”. Sevišķu prieku 

viņam sagādā Dieva noliegšana. No tā mēs varam taisīt slēdzienu, ka savas varas 

nostiprināšanai viņš lieto visādas viltības. Viņš ir spīdošs runas vīrs, kas kaislīgi runā par 

garīgiem daiļumiem, tehniskiem brīnumiem, nešķīstām lietām, politisko naidu un ticības 

zaimošanu. Sevišķi lielas ir viņa dusmas pret Dieva Jēru; viņš to zaimo, jo jūt, ka Jēzus 

atnākšana izbeigs viņa varu.  

Viņa taktika politikā. Acīmredzot tiek nodibināta politiska partija, kurā valda stingra 

disciplīna un kārtība. partijai ir savs īpatnējs zīmogs jeb zīme, ko uzspiež ne tikai uz papīra, 

bet arī partijas biedriem uz pieres un rokas. Ar šo zīmi atzīmētie var apmierināt savas 

materiālā rakstura prasības, bet citiem tas neiespējams. par partijas biedri tiek pieņemts 



ikviens, kas atsakās no Dieva un Kristus. Tādēļ vēlāk uz tiem tiek izliets Dieva dusmības 

biķeris. Bet kurš partijā neiestājas un sevi neļauj apzīmogot, tas zvēra valdīšanas laikā 

briesmīgi cieš. Tā tad arī zvēra partijā taktika ir barga un varmācīga. Jau tagad mēdz runāt: 

“Partija ir visuvarena.” Jau tagad viņa iespaido visu dzīvi. Tas ir solis pretim zvēra dienām.  

c) Viņa saimnieciskā politika. Saimnieciskās dzīves parādības, t.i. darba jautājums, pārtikas, 

dzīvokļa un apģērba jautājums, pirkšana un pārdošana, ar vārdu sakot, visas dzīves 

iespējamības ir zvēra robežās. Kas nav partijas biedrs, kam nav zīmes uz pieres jeb rokas, 

tam dzīve padarīta neticami grūta. Ar šo līdzekli zvērs savalda visus pretiniekus, tos spiež 

iestāties partijā. Tas ir iespaidīgs paņēmiens, jo ēst un dzīvot grib katrs cilvēks; citas izejas 

viņam nav. Pretoties un mirt iedrošinās tikai nedaudz Kristus ļaudis. Tādēļ ir parasts 

notikums, ka nekārtības arvien sākas uz saimnieciskā rakstura pamata; un jau tagad mūsu 

saimniecībā iet pa šo ceļu.  

d) Viņa reliģiskā seja. Arī tāda viņam ir, bet ļoti tumša. Viņš kā Dievs sēž Dieva templī, 

lepojas pār visu, kas saucas par Dievu un dievkalpojumu. Ar to viņš arī pievelk savā kalpībā 

visas cilvēces reliģiskās jūtas un pretojas visām ticības izpausmēm, kas nenāk no viņa paša. 

Pie tam viņš pielieto viltīgās varas un brīnumdarbus. “Runā pret Visvarenā svētiem”, tos 

smagi vajā. Tā tad sarīko šausmīgas vajāšanas, kas vērstas pret tiem, kuri antikristus dienās 

vēl iedrošinas glabāt sevī domu par Dievu. Čūska caur savas varas priekšstāvi tuksnesī vajā 

sievu, tā tad arī tos, kuri pateicoties nepilnīgai dzīvei, nedabūja daļu pie pirmās 

augšāmcelšanās. Tas, ka pats zvērs, viņa ticības lietu pārzinis un viņa sūtņi dara brīnumus, 

mūs piekodina būt uzmanīgiem. Varbūt tieši tādēl pieņemas ticība visiem brīnumiem, to 

skaits arvien aug. Kurā templī viņš sēž, to mēs pašlaik noteikti nezinām, varbūt viņš to vēl 

uzbūvēs. Patlaban Ņujorkā tiek būvēts liels, internacionāls templis visām konfesijām, kurā 

budisti, jūdi, muhamedāņi, atkrituši kristīgie, spiritisti, visādi gara izsaucēji, komunisti un 

citi reliģiskie un politiskie nogrupējumi noturēs kopīgus dievkalpojumus.  

Būve ir varena un tālu redzama. Šeit attiecība uz templi, varētu būt kādas zīmes jeb 

varbūtības.  

e) Viņa kari. Savā partijā zvērs dzen miera politiku, bet ar saviem pretiniekiem ved niknus 

karus. Viņi ar dusmām dodas karā arī pret sievietēm, karo ar svētiem un to uzvar; iet karā 

arī pret firstu, - tā tad pret Dieva Jēru, bet Jērs viņu uzvar. Tā tad čūskas kari pret savu 

politisko zvēru ir ticības kari, tie sarīkoti tādēļ, lai pilnīgi iznīcinātu jēdzienu par Kristu un 

Dievu. Sākumā liekas, ka tas arī izdodas, bet beidzot no kariem iznāk liels zaudējums. Tad 

nav brīnums, ja naids un cīņas jau nosveras uz reliģisko lauku.  

Viltīgais pravietis. Reliģiozā vara.  

Gandrīz visa viņa darbība norisinās vienīgi ticības laukā. Viņam ir lieli panākumi misiones 

darbā, tik lieli, ka “cilvēki pielūdz zvēru un viņa bildi”. Viņš dara lielus brīnumus, to pašu 

dara viņa sūtņi – “nešķīstās vardes”, kas izklīduši pa pasauli. Viņš liek arī “ugunim krist no 

debesīm”. Un iespaids ir redzams. Karaļi un tautas padodas, pieņem viņa zīmi un kalpo 

zvēram, kuru pravietis slavē. Viens no viņa lielākiem brīnumdarbiem ir – “dot zvēra bildei 

garu”, - tā kļūst dzīva un darbojas. Te redzam, ka viltīgais pravietis ir brīnumzīmēm 

bruņots, sātaniskā, garīgā vara zvēra laikmetā. Arī šeit sātans kopē Dievu.  



Zvēra bilde.  

Kas jāsaprot zem zvēra tēla, tas nav vēl pilnīgi skaidrs, bet Bībele par viņu saka: “Bilde 

runās un darīs, ka tie taptu nokauti, kas zvēra bildi nepielūgtu.” Ar viņa līdzdarbību 

cilvēkiem uzspiež zvēra zīmi, saimnieciskā dzīve kļūst atkarīga no šīs zīmes, un pateicoties 

tam, bilde viegli atrod pretiniekus un tos iznīcina. Tādēļ šī bilde, blakus zvēram un viltīgam 

pravietim, skatāma par iespaidīgu faktoru.  

Kā redzams, sātana un viņa palīgu darbs antikristus dienās ir visai pilnīgs un šausmīgs katrā 

dzīves nozarē. Ar to mēs varētu nobeigt antikristus darbības pārskatu, ja ar šo darbību vēl 

nebūtu saistīts kāds nelaimīgs tēls.  

Mauka. Pagrimusī kristīgā draudze.  

Arī tā ir zvēra darba rīks antikristus dienās. Par viņas darbību lasa, ka “ar to ir maukojuši tie 

ķēniņi virs zemes,” valsts un baznīcas vienošanās bēdīgie panākumi tikai te nāk gaismā. 

“Dzirdi tautas no sava dusmu vīna kausa”, jaukdama patiesību ar meliem, kas arvien atrod 

piekrišanu. “Tautas ir piedzērušās” no tiem meliem, kāds no ticības fanātisma, kāds no 

viltīgo cerību, kāds no zvēra godināšanas trakuma. “Un sieva bija apģērbta ar purpuru un 

izpušķota ar zeltu un dārgiem akmeņiem un pērlēm, savā rokā turēdama zelta biķeri, pilnu 

ar savas maucības negantību un nešķīstību.” Viņa zaimo Dievu un Viņa tautu, dzenas pēc 

bagātības, sevī glabā nešķīstību. Jau tagad pie dažām lielākām baznīcām vērojamas līdzīgas 

zīmes. Esam redzējuši draudžu dejas vakarus, un pazīstam vajāšanas garu, vērstu pret 

īstiem ticīgiem. “Sēž uz sarkana zvēra,” vienojas ar politiku, , pat ar viskreisāko. Viņas vārds 

ir Bābele, t.i. “Debesu vārti”. Tā tad šai sievai vajadzēja būt debess durvju atvērējai, kāda 

vēlas būt varenā Romas baznīca. Bet patiesībā šī sieva ir mauka un visu negantību māte. 

Ko lai domājam, novērodami neparasto baznīcas vēstures attīstību. Vietām mēs tur 

atrodam pietiekoši daudz nešķīstības. Bābeles tornim vajadzēja būt par pirmiem debess 

vārtiem, bet patiesībā tas izvērtās par bēdīgu sajukumu, kas arī būtu piemērots 

nosaukums valstiskai kristīgai baznīcai.  

Šī nelaimīgā sieva ir piedzērusies ar svēto asinīm, tā tad viņa jūsmo par Dieva ļaužu 

nokaušanu, pati pie tam palīdz. Vai valstiskā baznīca vienmēr nav bijusi rosīgākā brīvo 

Dieva draudžu pretiniece un niknākā vajātāja? Pāvesta baznīca viduskaikos nonāvēja ap 5 

miljoni ticīgo. Pareizticīgā baznīca līdz šim laikam ir palikusi par brīvās ticības kustības 

ienaidnieci. Par nožēlošanu, arī protestantu baznīcas šinī lietā nav pavisam nevainīgas. 

Sieva bija piedzērusies ar svēto asinīm; laicīgā kristīgā ticība arī zvēra varas laikā būs ticīgo 

vajātāja.  

“Ūdens, kur tā mauka sēž, ir ļaudis.” Lielā baznīca vienmēr ir bijusi plašāko masu iestāde, 

tāda tā ir arī šodien; tāda viņa vēlas būt – “tautas baznīca”, bet ne “mazs ganāmpulks”, 

kuru tas Tēvs labprāt ieredz. Tā tas būs arī zvēra laikā. Ķēniņi dara pēc viņa gribas, dod 

savu varu tam zvēram. Kā vienmēr, valstiskā baznīca arī šeit stiprā mērā iespaido politiku. 

Raugoties no kristīgo jūtu viedokļa, zvēra tronim viņa ir labs atbalsts. “Daudzi bagāti tapuši 

no viņas greznuma”. Ārējais spožums arvien bijis par pazīmi valstiskai baznīcai, un šī 

parādība attiecināma arī uz mūslaikiem.  



“Kritusi, kritusi!”Tas ir spriedums par viņu; valstiskā baznīca bez cerībām iet bojā. “Tādēļ 

izejiet no viņas, mani ļaudis!” Ticīgai draudzei nepiedien palikt kopā ar viņas dzīves veidu. 

Atkrataties no viņas darbības, gara un sarakstiem! “Viņas sodība nāks.” Viņas lutekļi un 

sabiedrība – politiskās varas, būdamas viņā vīlušās, “viņu iznīdēs un viņu darīs tukšu un 

kailu, un viņas miesas ēdīs un viņu sadedzinās ar uguni.” Antikristus laikā valstiskā baznīca, 

pateicoties saviem līdzšinējiem draugiem, piedzīvos bēdīgu galu. Viņas aizstāvēšanai zvērs, 

kura labā viņa līdz tam bija darbojusies, nedarīs nekā. Viņas iznīcināšana ir galīga.  

Kad Jēzus nāks ar savu brūti, sātana brūte, šis nopietnais ticības kavēklis, jau ir iznīcināta. 

Lielā Majestāte tad nepiegriež vērības paklīdušai sievai.  

Tāda ir šī mauka zvēra valstī. Mēs negribam noliegt, ka arī lielajās baznīcās ir daudz īsto 

ticīgo, jeb pateikt, it kā katrs viņas loceklis atsevišķi apzinīgi būtu antikristus piekritējs; bet 

vispārējais noskaņojums un gars ir tieši tāds, kādu mēs augstāk aprakstījām.  

Tik daudz par antikristus darbību.  

 

8. 

Antikristus laiks. 
Šo jautājumu apskatīsim īsi, no divi viedokļiem: a) kad būs viņa varas laiks un b) cik ilgi tas 

pastāvēs.?  

a) Kad valdīs antikristus?  

Par to jau esam agrāk pietiekoši daudz runājušiun nākuši pie slēdziena, ka tas būs laika 

galā, pēc pirmās augšāmcelšanās un pirms Kristus nonākšanas virs zemes, t.i. tad, kad 

Kristus ar savu draudzi būs Ciānas kalnā.  

b) Cik ilgi pastāvēs viņa vara?  

Uz šo jautājumu Raksti skaidri atbild: trīs un pus gadus. Piecas reizes Raksti apgalvo 

vienu un to pašu. (Sestā Rakstu vieta Par. 11, 3 attiecas uz lielā posta laika pirmo pusi, kad 

tas zvērs vēl nevalda. Kur tas laiks, kā vēlāk redzēsim būs 3 ½ gadu. a) Dan. 7, 25.: “Vienu 

laiku un divi laikus un puslaiku”; b) Dan. 12, 7: “... Pēc viena laika, divi laikiem un pus 

laika”; c) Par. 13, 5.: “... četrdesmit divi mēnešus.”; d) Par. 11, 2.: “... četrdesmit divi 

mēnešus.” e) “Vienu laiku, divi laikus un puslaiku, jeb trīs un pus gadu.” Tie ir skaidri 

pierādījumi, par kuriem mums nav jāšaubas. Kristus darbojās virs zemes trīs un pus gadus, 

tik pat ilgi būs atļauts darboties arī sātanam.  

Ka tās 1260 dienas antikristus varas laikā nozīmētu gadus, kā daži izskaidro, tam mums nav 

neviena piemēra. Bībelē gan ir gadījumi, kad dienas tiek pārvērstas gados, bet sakarā ar 

antikristus valdīšanas laiku tas nekur nav minēts. Tas arī nevar būt, jo antikristus darbojas 

laika galā. Turoties pie Daniela gadu-nedēļām, daži gan runā par septiņiem gadiem. Kopā 

ar iepriekšējiem notikumiem, lielais posts gan ilgs septiņus gadus, bet tieši sātana vara 

pastāvēs tikai trīs un pus gadus.  

 

 

 



9. 

Antikristus gals. 
Kaut kādas baumas par Kristus atnākšanu un slepena nojauta par Viņa tuvošanos 

antikristu un viņa draugus padara nervozus. Tas galu galā viņiem laupa pašpaļāvību un 

ticību uz sevi.  

Liekas, ka sākas kāda ellišķīga revolūcija. Kā sātans bija uzstājies pret Dievu, tā sātana 

draugi uzstājās pret viņu pašu; jo “viņa vara tiek atņemta un rokas nolauztas, un neviens 

viņam pie tam nepalīdz.” Daži no viņa biedriem (mauka) tad jau ir iznīcināti. Tā Kunga Gars 

ir atstājis savu iespaidu, nojautas par Dieva vārda mūžīgo patiesību, Kristus uzvaru un viņa 

gaidāmo atklāšanos ir stipri satricinājušas viņa varu.  

Tagad debess atveras, Kristus uz balta zirga parādas ar savu karaspēku. Šausmīgā kaujā krīt 

antikristus piekritēji. Debesu putni sapulcējas pie lielā mielasta. Zvērs un viltīgais pravietis 

tiek sagrābti un iemesti uguns zaņķī, kad deg ar sēru. Sātans tiek saistīts uz tūkstots 

gadiem un vēlāk iegrūsts tai pašā zanķī. Ar to antikristus ir iznīcināts. Tā Kunga atnākšana 

viņam padarīja galu.  

Alleluja! Jo tas Kungs, tas visu valdītājs Dievs, ir valdību uzņēmies!  

Iesim, samierināsimies ar Viņu, skūpstot to Dēlu, lai Viņš nedusmo, jo Viņa diena ātri 

tuvojas! Bet šodien vēl ir pestīšanas diena; tagad ir svētības diena!  

 

10. 

Daži neatklāti noslēpumi par antikristu. 
Vienu otru pēdējo dienu notikumu Dievs atstājis savā zināšanā un mēs par to varam tikai 

kaut ko domāt kā tas būs. Tā tas ir attiecībā arī uz dažiem sīkumiem par to zvēru. Minēšu 

šeit sešus šādus noslēpumus. Zinu, dažas aprindas, sevišķi adventisti, šos noslēpumus sīki 

ir izpētījuši un tam devuši kaut kādus izskaidrojumus. Pazīstu viņu izskaidrojumus ļoti labi, 

un atrodu tos par maldīgiem.  

1. dažas antikristus ārējās pazīmes.  

Tas “izkāpj no zemes, no jūras”, tam ir septiņas galvas, desmit ragi, ar četrām zvēru 

ķermeņa daļām, galvā zaimu vārds. Neskatoties uz visiem līdzšinējiem izskaidrojumiem, 

man tomēr ir nojauta, ka šeit vēl ir kaut kāds noslēpums. Vecās Derības Daniela grāmatā 

gan sastopam šādus tēlojumus; bet tur tūliņ arī atzīmēts, kādas varas tur minētas, proti 

tālaika politiskās varas, kas ir tikai zināmas zīmes jeb pareģojumi par gaidāmo antikristu un 

viņa varu. Tā mums jāapmierinās ar varbūtību, ka izkāpšana no zemes jeb jūras zīmējas uz 

kādu zemes daļu jeb tautu; galvas un ragi ir politiskas jeb zinātniskas varas pazīmes; četru 

zvēru ķermeņa daļas nozīmē viņa šausmu daudzpusību; zaimu vārds – kāds sevišķs 

nešķīsts zaimošanas vārds, kā pretstats Jēra brūtes jaunajam vārdam. Šeit uzstādot kādus 

reālus vēsturiskus tēlus un faktus un mēģinot tos pierādīt, varētu ļoti viegli kļūdīties, kā to 

jau rāda līdzšinējie gadījumi. Arī septiņu kalnu noslēpums vēl nav atrisināts; mums 

jāapmierinās, pieņemot ka šeit runāts par Romu, kura būvēta uz septiņiem kalniem.  

2. Nāvīgā brūce.  



Arī šeit noslēpums. Pāvesta nāvīgā brūce, ko tam itkā iecirta Francijas revolūcija, nav 

pieņemama kā patiesība, tā ir fantāzija. Pāvesta tronis vairāk reizes izcietis šādus 

pārbaudījumus. Bija satricinošs notikums, kad vienpadsmitā gadusimtenī austrumu 

baznīca atdalījās no Romas baznīcas un nodibināja jaunu grieķu-katoļu baznīcu. 

Septiņdesmit gadīgs pāvesta ieslodzīšanas laiks Francijā 1309. – 1377. g. , un tā saucamā 

shizma 1378. – 1417.g., kad reizē valdīja divi pāvesti, viens Romā, otrs Francijā, un uz īsu 

laiku radās pat trešais, - tie bija pamatīgi satricinājumi pāvesta tronim. Vēlāk kāds sitiens 

pāvesta tronim bija reformācija 1517. gadā, kuras dēļ viņš pazaudēja trešo tiesu no savas 

varas robežām! Visi tie bija lielāki satricinājumi, nekā Francijas revolūcija.  

Nāvīgā brūce galvā. Mēs zinam, ka zvērs ir velnišķīgā vara. Vai viņš vēl citur varēja dabūt šo 

nāvīgo brūci, ja ne uz Golgātas, kur viņa galva tika samīta? Kāda brūce ir vēl dziļāka par to, 

kuru cērt Gara zobens? Ticīgiem ir taisnība, kad tie saka, ka sātans ir uzvarētais 

ienaidnieks. Tas ka šī nāvīgi ievainotā būtne pēkšņi ar tādu spēku un varu sāk valdīt, rada 

pasaulē lielas izbrīnas. Pieņem, ka viņa brūce esot saaugusi, viņš izveseļojies. Visa pasaule 

viņu apbrīno un viņam seko. arī tie, kas agrāk nemaz neticēja velna pastāvēšanai. Bet 

tagad viņa ievainojums ir vesels. Tāds ir mans uzskats par nāvīgo brūci; un tomēr atzīstu, 

ka tā lieta mums turēta slepenībā. Iespējams arī tas, ka nāvīgai brūcei kāds sakars ar karu, 

ko lidojošais pūķis izcīnījis ar Miķeli.  

3. Zvēra bilde.  

Vēl viens noslēpums. Mēs dzīvojam laikmetā, kad sātanam, Jūdasam Iskariotam un citiem 

lieliem Dieva pretiniekiem tiek uzcelti pieminekļi, līdzīgi zelta teļam Dūras ielejā. Kad 

viltīgais pravietis kādam no šiem tēliem dod garu, dzīvību, tad arī sātanam ir savi dzīvi 

tapušie Mozus un Elija, savs no miroņiem augšāmcēlušais pravietis (Par. 11.), kas stipri 

iespaido un veicina sātana misioni. Tā mēs varam domāt; bet jau teicu, ka arī šeit mums 

darīšana ar noslēpumu.  

4. Zvēra zīme.  

Lielākā pievilšanās un fantāzija, kāda jebkad ticības laukā izgudrota, ir apgalvojums, ka 

diena, kad mirušie uzcēlās no kapa, kad tika izliets Svētais Gars un nodibinājās Kristus 

draudze, esot zvēra zīme, ir Bībeles patiesību sagrozīšana. Cik cītīgi šīs zīmes jautājums arī 

nav pētīts, tomēr līdz šai dienai tas vēl ir noslēpums.  

Pirms kāda laika kāds ceļojuma biedrs man stāstīja sekojošo. Viņa kaimiņš pirms dažām 

dienām esot no Krievijas saņēmis vēstuli, kurā rakstīts, ka kāda ciema komūna esot 

nolēmusi redzami atzīmēt savus biedrus. Visiem partijas biedriem uz pierēm un rokām ticis 

uzspiests zvaigznes veidīgs dzeltens zīmogs. Krāsa bijusi tāda, ka to nekādiem līdzekļiem 

nevarot nomazgāt. Kāds jauns igaunis arī ļāvis sevi apzīmogot. Pēc tam tas sajutis 

briesmīgus sirdsapziņas pārmetumus, un mēģinājis zīmes nomazgāt, bet velti. Sirdsapziņas 

pārmetumu dzīts, jauneklis padarījis sev galu.  

Kādā mērā tas atbilst patiesībai, nevaru noteikt, bet tas ir virziens, kurā mums jāmeklē 

zvēra zīme; sātana partijas zīmogs, kas redzams viņa varas laikos, uz visiem papīriem, 

apliecībām un arī cilvēkiem. Tā būtu ārējā zīme. Bet var būt arī iekšējā. Kā Svētais Gars 

apzīmē tā Kunga ļaudis, tā sātans ar dzelzs zīmogu dedzina savu pavalstnieku sirdsapziņas. 



Arī šeit viņš kopē Dieva lietas. Interesants ir sagadījums, ka pašreizējā komunistu zīme ir 

simboliska Dāvida piecstūraina zvaigzne – nākamā Ķēniņa, kas sēdēs uz Dāvida troņa, 

zīme. Arī šeit notikusi kopēšana.  

Tā tad par zvēra zīmi varam uzstādīt ticamas hipotēzes, bet gala iznākums tomēr šāds: šis 

noslēpums mums vēl nav atklāts.  

 

5. Zvēra skaitlis 666. 

Šis noslēpums ir ļoti daudz pētīts, bet līdz šim bez panākumiem. Reizēm mēģināts no šī 

skaitļa uzzināt kādas personas vārdu, tad viņa varas laiku. Ja kādreiz vēstures debesīs 

parādījās kāda spēcīga, pret Dievu noskaņota persona, ar skaitļa 666 palīdzību tūdaļ 

mēģināja uzminēt, vai šī persona nav pats antikristus. Kādreiz domāja, ka tas esot Nerons, 

vēlāk, ka Napoleons, Markss, Ļeņins utt. Savādi, ka šos ciparus kaut kā kombinējot, 

vienmēr izdevās dabūt vēlamo vārdu.  

Pa dažādiem ceļiem ar šī skaitļa palīdzību ir mēģināts atbalstīt uzskatu, ka pāvests esot 

antikristus. Uz tā pamata, ka vecās valodās, starp tām arī grieķu un latīņu valodās, burtiem 

atzīmēti arī cipari, parasti tiek izlietots tas paņēmiens, ka latīņu valodas burtus attiecīgā 

vārdā atvieto ar skaitļiem. Tagad pie pāvesta vajadzēja atrast attiecīgu vārdu, kura burtu 

kopsumma dotu skaitli 666. Cerēja, ka tādi vārdi jau atrasti. Daži ņēmuši par pamatu vārdu 

lateinos, jo pāvests esot latīņu valodu padarījis par baznīcas valodu, itkā tas jau būtu kāds 

ļaunums. Un lūk, šī vārda burti arī dodot skaitli 666! Viscītīgāk savus uzskatus šinī lietā 

propagandējuši adventisti. Par savu izskaidrojumu pamatu viņi pieņem pāvesta kroņa 

uzrakstu: “Bicarius filii Dei” (Dieva vietnieks). Saskaitot burtus, viņiem arī iznākot skaitlis 

666, un ar to arī pāvesta radniecība ar zvēru esot pierādīta. 

Protams, abi šie izskaidrojumi neiztur kritikas. Jo, pirmkārt, mēs jau zinam, kas ir tas zvērs, 

un ka viņš nav pāvests; otrkart: lietpratēji mums saka, ka šo vārdu burti nedod vēlamo 

skaitli 666. Jau pats tas apstāklis, ka par skaitli 666 tik daudz nepareizu un pretrunīgu 

izskadrojumu, ir labākais pierādījums, ka zvēra skaitlis līdz šim mums palicis noslēpums.  

 

6. “Bija un nav, izkāps no bezdibeņa un ies bojā.”  

Šie noslēpumainie vārdi nekādā ziņā nebūtu attiecināmi uz pāvestu, jo viņš ir pastāvējis 

bez pārtraukuma, un pastāvēs līdz savam galam. Bet sātana varai tas ir ļoti pielāgojams, jo 

antikristus valdīšanas laikā  viņa bija, miera valstij pastāvot viņas nav, pēc tam viņa izkāpj 

no dziļuma un drīz pēc tam tiek iznīcināta. Bet mums jāatzīstas: arī šeit ir noslēpums.  

Tātad mums bijusi iespēja iepazīties ar grāka cilvēka un pazušanas dēla personām, ar 

attiecīgām Rakstu vietām, viņa atklāšanos, līdzdarbiniekiem, pavalstniekiem, darbību, 

laiku, galu un dažiem noslēpumiem. Šausmīga persona un baigs laiks! Katram no mums 

jābūt modram, lai no tā izglābtos, jo “ja kas to zvēru pielūdz un viņa bildi, un pieņem to 

zīmi pie savas pieres un pie savas rokas, tas arīdzan dzers no Dieva dusmības vīna, kas 

stiprs viņa darbības biķerī ir ieliets, un taps mocīts ar uguni un sēru to svēto enģeļu un tā 

Jēra priekšā. Un tie dūmi no viņu mocības uzkāpj mūžīgi mūžam, un dusēšanas nav ne 



dienu ne nakti tiem, kas to zvēru un viņa bildi pielūdz, un ja kas viņa vārda zīmi pieņem” 

(Par. 14,9-11.) Tā ir visbargākā valoda Bībelē.  

Kādreiz tēvs jautāja savam dēlam: “Vili, ko tu darīsi, kad tu tai lielajā dienā nāksi Dieva 

priekšā un Viņa svētās acis tev redzēs cauri?”  

Vilis brītiņu padomāja un atbildēja: “Tad nostāšos aiz Jēzus un sevi padarīšu tik mazu, ka 

Dievs mani neredzēs, bet tikai Jēzu vien.”  

Tā tas ir. Nostājies ātri aiz Jēzus, jo Viņš vēl ir Glābējs un Sargs, tad atradīsi glābšanu savai 

dvēselei! Pasteidzies šodien, varbūt rīt jau būs par vēlu!  

 

 

 

 

V. 

Lielais posts. 
“Redzi, dienas nāk, saka tas Kungs. Kungs, ka es badu sūtīšu tai zemē, ne badu pēc maizes 

un ne tvīkšanu pēc ūdens, bet klausīt tā Kunga vārdus. Un tie skraidīs no vienas jūras līdz 

otrai, un tecēs apkārt no ziemeļa puses līdz rīta pusei tā Kunga vārdu meklēt, bet 

neatradīs. Tai dienā skaistas jaunavas un jaunekļi paglābs no tvīkšanas.” 

 Amosa 8. 11-13.  

 

1. 

Dažādi uzskati. 
Arī par lielo postu pastāv dažādi uzskati.  

 

F. fon Beuningens.  

Bībeles skaitļi ir ierosinājuši vairāku cilvēku fantāziju visādām rēķināšanām un laika 

noteikšanai. Gribu minēt tikai dažus raksturīgākos piemērus.  

Bībeles pētnieks Fridrichs fon Beuningens pēc saviem pētījumiem nācis pie sekojošiem 

skaitļiem: ņemot vērā Bībeles datus, jūdu izkaisīšana ilgst 2500 gadus, svētās vietas 

vēsture – 2300.g., Romas pāvesta un lielā posta laiks – 1260 gadi, pieskaitot 75 mēnešus 

jeb 73 saules gadus.  

Šādi skaitļi esot panākti pēc četriem pētīšanas veidiem, tādēļ kļūdīšanās esot izslēgta.  

 

Grattan Guinnes.  

Nākošais Bībeles skitļu pētnieks ir pazīstamais Anglijas Karaliskās ģeografijas biedrības 

biedrs, ģeografs un pētnieks Guinnes, kura grāmata “Tūkstots gadu miera valsts”, 

pazīstama arī pie mums. Viņš operē ar Daniela un Parādīšanas grāmatas datiem un sīki un 

precīzi nosaka pat laiku, kad jūdi iekaros Palestīnu, kad beigsies Turcijas valsts un kad tas 

Kungs atnāks dibināt miera valsti. Šos rezultātus viņš pierāda matemātiski, astronomiski, 



vēsturiski un uz jūdu ticības teoloģijas pamata. Viņa rezultāti gandrīz līdzīgi Beuningena 

rezultātiem.  

Adventistu uzskats.  

Adventisti skaita, ka lielais posts ir sācies no pāvesta troņa nodibināšanas un izbeidzas ar 

reformāciju, un bijis apmēram 1100 gadus. Ticības atjaunošana saīsina lielā posta dienas. 

Tātad šīs saīsinātās dienas jau ilgst ap 400 gadu. No ticības atjaunošanas ir sākušies 

pēdējie notikumi, piem., saules aptumšošanās, zvaigžņu krišana, mēris, bads un 

zemestrīces. Uz šādu izskaidrojumu pamata viss Kristus draudzes laikmets virs zemes ir 

lielā posta, saīsināto dienu jeb pēdējo acumirkļu laiks.  

 

Šo uzskatu atslēga: viena diena ir viens gads.  

Visi tik gara posta laika piekritēji par pamatu ņem uzskatu, ka viena diena Rakstos 

nozīmējot vienu gadu. Tā Israēls klīst pa tuksnesi 40 gadus, par katru dienu, ko izlūki 

pavadīja Kanaānas zemē. (4. Moz. 14, 34.). Dan. 9,24 runā par gadu – nedēļām, kas atkal 

liekot saprast, ka katra diena esot viens gads. Arī Jēzus saka, ka Viņš strādā šodien, rīt un 

parīt, tad Viņš būs galā. (Lūk. 13, 31-33.). Tādēļ, ka Jēzus darbojas trīs un pus gadus, arī šeit 

esot redzams, ka Jēzus pielīdzinājis vienu dienu vienam gadam.  

 

Kritizējošas piezīmes par šo uzskatu.  

Tādēļ, ka šīs lietas jau aprakstītas augstāk, šeit vēl vajadzētu pieminēt, ka visas šīs 

hipotēzes, kas izrēķinātas uz augšminēto datu pamatu, par lielā posta ilgumu, neatbilst 

Bībeles domām un patiesībai. Vispirms ir skaidrs, ka šie Bībeles dati sniedz fantāzijai 

bagātīgu materiālu un vilina uz visādām rēķināšanām un laiku noteikšanu; bet tam šie 

skaitļi nav domāti, jo bieži viņi ir ļoti reāli un burtiski saprotami. Otrkārt redzam, ka šādi 

pareģojumi parasti nepiepildās. Ar to būtu pierādīta visas šīs rēķināšanas sistēmas 

nepilnība. Uzskats par garu posta laiku ir maldīgs. Ar Bībeli pierādīts, ka antikristus 

valdīšanas laiks ilgs trīs un pus gadus, tā tad īsu laiku pēdējo laiku galā. Pierādījumam 

esam pieveduši daudz Rakstu vietu. Atbilstoši viņa valdīšanas laikam ilgs arī lielais posts.  

Visu līdzšinējo uzskatu pamats ir tas, ka pāvests esot Bībeles zvērs un antikrists. Jau 

augstāk pierādījām, ka šis uzskats ir pilnīgi maldīgs. Ar to pats par sevi sabrūk 

paskaidrojums par garu posta laiku. Pāvests nav tas zvērs, viņa varas laiks nav lielais posts. 

Ja pat Mārtiņš Luters un citi ievērojamie vīri pāvestu uzskatīja par to zvēru, šodien taču 

skaidri redzams, ka tā tas nav. savās rēķināšanās viņi visi bija pielaiduši kaut kādu kļūdu.  

Par Guinnesa uzskatiem varam vēl teikt, ka izliekas it kā viņš nemaz nepazītu draudzes 

vēsturi. Tā nav saskaņojama ar viņa sistēmu. Pirmās augšāmcelšanās notikums viņam 

palicis pilnīgi neatrisināms, viņš ar to neprot rīkoties. Bieži vien vēstures dati, salīdzinot ar 

Bībeles datiem ir netaisni, meklēti. Tad viņa pareģojumi attiecībā uz 1917. un 1923. 

gadiem ir bijuši maldīgi. Viņš no vēstures izlasa sīkumus, tos salīdzina ar Parādīšanas 

grāmatu un nemaz nepiegriež vērību lielākiem notikumiem. Tādēļ mēs šī vīra 

apgalvojumus nevaram ņemt nopietni.  



Arī adventistu paskaidrojums par lielo postu pats par sevi  atkritis caur to, ka viņu 

uzstādītās hipotēzes un pareģojumi attiecībā uz posta laiku, zvēru un citiem Bībeles 

skaitļiem ir pilnīgi nepareizi, un ne vienu reizi vien ticīgos maldinājuši. Pamatojoties uz visu 

sacīto varam saprast, ka apgalvojums, it kā lielais posts ilgšot 1260 gadus, nestāv uz 

Bībeles pamata, bet mums šeit ir darīšana ar kļūdām. Lielais posts pastāvēs īsu laiku, visu 

laiku galā.  

 

2. 

Galvenie vilcieni un Rakstu vietas par lielo postu. 
Lielā posta laika pamatojums.  

Kad lasam Rakstu vietas par pēdējo laiku notikumiem, tad jūtam, ka pēdējos laikos būs 

kāds sevišķs lielo bēdu un lielā posta laiks. Kaut gan Bībele atklāti par to laiku nerunā, 

tomēr aplinkus Viņa to ļauj saprast.  

Kā jau augstāk redzējām, zvēra valdīšanas laiks noteic šī posta laika raksturu un ilgumu. 

Viņa mežonīgais valdīšanas laiks izvēršas par lielām bēdām, kas sevišķi sāpīgi jūtamas 

Dieva ļaudīm. Attiecīgi viņa valdīšanas laika ilgumam arī lielais posts ilgs trīs un pus gadus, 

jeb 42 mēnešus, jeb 1260 dienas. Trīs un pus gadus – pastāvīgi viens un tas pats skaitlis. 

Svarīgākās Rakstu vietas par to ir: Mat. 24, 6-14; Mark. 13, 6-13; Par. 7, 14 un 6. 18 nod. 

Jeb pēc Daniela – 7 gadi, viena gada nedēļa. Vēlāk redzēsim, ka abi šie skaitļi saskan.  

Sakopotais Rakstu vietu apskats.  

Minētās Rakstu vietās sastopami vārdi “lielās bēdas”, “lielais posts”, “posts, kāds vēl nav 

bijis un nebūs”. Mateus un Markus Rakstu vietās blakus stāv trīs fakti: a) posts pirms tā 

Kunga atnākšanas, b) Jeruzālemes izpostīšana un jūdu posts tanī laikā, c) starp šiem 

notikumiem ievietotas zīmes par sevišķi lielu postu virs zemes antikristus laikā.  

Sevišķi svarīga ir Par. 7, 14, kur svētie nākuši no lielām bēdām, kas rāda, ka draudzei jāiet 

uz godību caur dažādām bēdām, un arī to, ka draudze tiek aizrauta šī bēdu laiku sākumā 

jeb pirmajā pusē.  

Kaut gan Parādīšanas grāmatā ir daži noslēpumi, tomēr liekas, ka 6. – 18. nodaļas tēlo lielā 

posta laiku virs zemes un svēto gaviles godības krēsla priekšā.  

Tādēļ mums lielo bēdu tēlojošās vietas jāizprot pareizi, lai nesajauktu Jeruzālemes 

izpostīšanu, lielā posta sākumu, lielo postu virs zemes un svēto pārdzīvojumus godības 

krēsla priekšā. Lielā posta un bēdu laiku sadala divi ļoti svarīgi notikumi, par kuriem tūliņ 

dzirdēsim.  

Lielā bēdu laikā ir divi posmi.  

Kad uzmanīgi lasam Rakstu vietas, kur minēti vārdi, “lielās bēdas”un “”lielais posts”, tad 

redzam, ka šis laiks sadalās divos posmos.  

mat. 24, 3 un Mark. 13, 19, runā par lielo bēdu sākumu. Jēzus saka, ka bads, mēris, 

zemestrīces, kari, tautas sacelšanās pret tautu, ķēniņa naids pret ķēniņu – viss tas ir lielo 

bēdu priekšlaiks, lielā posta sākums.  



Tos laikus, - visus dabas un vēsturiskos satricinājumus piedzīvo arī draudze. Par šo lielo 

bēdu laiku runā Mat. 24, 6-14; Mark. 13, 6-13, un liekas, ka arī Par. nn. 6.-11.  

Lielo postu dalītāji notikumi.  

Lielais posta laiks tiek dalīts pateicoties diviem notikumiem virs zemes: a) caur pirmo 

augšāmcelšanos un svēto aizraušanu un b) sātana nomešanu, pēc kā virs zemes sākas 

lielais posts, kas ilgst 3 ½ gadus. Debesīs tanī laikā valda prieks. To laikmetu apraksta Par. 

12. – 18. nodaļas. Pēc Daniela skaitīšanas viss norisinās 7 gados.  

Tā tad lielā posta laiks sākas ar Par. gr. 6. nodaļu. Tuvodamies 12. nodaļai, - bērna 

aizraušanai, - pirmai augšāmcelšanai, - dievišķīgās pasaules iekārtā redzam lielas 

pārmaiņas. Tā ērglis, Par. 8, 13, sauc: “Vai, vai, vai tiem, kas virs zemes!” Gaidāms sevišķi 

liels posts. Par. 10, 6, enģelis sauc, ka Dieva noslēpumu lietas sāk palikt par īstenību. Tālāk 

enģelis saka, laiks pagājis, laika vairs nebūs. Tuvojas lieli notikumi. Tiek mērīts Dieva nams 

– draudze, tai jānbobriest. pagalms tiek atstāts pagāniem samīdīšanai. Debesīs jau skan 

dziesma: “Pasaules valstis ir kļuvušas mūsu Kungam un viņa Kristum!” (Par. 11, 15.).  

Tagad ir pienācis gaidītais brīdis. Noslēpums atklājas. Bērns tiek aizrauts, draudze ir prom, 

čūska tūliņ tiek nomesta zemē, un vajāšanas stunda, par kuru Kristus bija runājis, ir klāt. 

Lielā posta priekšlaiks ir pagājis, un sākas īstais posta laiks uz 3 ½  gadiem.  

Ar to draudzes un lielā posta jautājumi būtu atrisināti. Pirmā augšāmcelšanās un svēto 

aizraušana sadala šo laiku. Priekšlaika bēdas draudze vēl piedzīvo, bet no īstā posta un 

bēdu laika, kad valda zvērs, Jēzus to izglābj.  

Saīsinātās dienas.  

Bet Jēzus vēl saka, ka “nāks bēdas, kādas nav bijušas un kādas arī nebūs”, un šīs šausmīgās 

dienas tiks saīsinātas izredzēto dēļ (Mat. 24, 21., 22; Mark. 13, 19., 20.).  

Šeit rodas jautājums: kas ir šie izredzētie, ja draudze jau pirms tam aizrauta?  

Ja nopietni lasam augstāk minētās Rakstu vietas, it seviķi Mark. 13, 19. 20, tad manam, ka 

Jēzus šos vārdus runājis par Jeruzālemes izpostīšanu. Tur teikts: “Jo tanī laikā būs tādas 

lielas bēdas, kādas nav bijušas no paša iesākuma, kamēr Dievs pasauli radījis līdz šim, un 

kādas arī nebūs. Un ja tas Kungs šīs dienas nepaīsinātu, tad neviens netaptu izglābts, bet 

to izredzēto dēļ, ko viņš izredzējis, viņš tās dienas ir paīsinājis.” 18. pantā Viņš saka: “Bet 

lūdzat, ka jūsu bēgšana nenotiek ziemas laikā.” Teikuma daļa: “... kādas arī nebūs”, liecina, 

ka pēc šīm posta dienām vēl nāca daudzas, un redzam, ka tad vēl nebija pēdējais laiks.  

Tā vārdi, “ka jūsu bēgšana nenotiek ziemas laikā”, sacīti tieši par Jeruzālemes izpostīšanu, 

jo no tā Kunga dienas nav kur bēgt. Izredzētie šeit ir jūdu tauta, kura pastāvīgi tiek saukta 

par izredzēto tautu, bet te domāta arī draudze, kuras dēļ kādreiz tika pārtraukta 

Jeruzālemes aplenkšana, un kura izglābās.  

Bet ja Jēzus ar šiem vārdiem būtu domājis arī antikristus varas laiku, tad zem izredzētiem 

jāsaprot cilvēki, kas lielā posta laikā turas pie Dieva un nepieņem zvēra zīmi.  

 

 

 

 



3. 

Dzīves parādības lielā posta laikā. 
Pēc Par. gr. 6. – 19. nodaļām.  

Pēc vairāku Rakstu pazinēju atzinumiem, Par. 6. – 19. nodaļas satur notikumu aprakstu 

lielā posta laikā debesīs un virs zemes. Raugoties no šī viedokļa, lielā posta notikumi 

norisinas 7 gadu laikā. Lielā posta priekšlaika ilgums mums nav zināms. Pats posta laiks ilgs 

7 gadus; pirmā puse ir bēdīgs laiks bez evanģelijuma gaismas un otrā puse ir zvēra laiks.  

Parādīšanas grāmatas lasītājs neredz lielā posta notikumus pēc kārtas, bet citu caur citu. 

Tādēl lasītājam pašam tos jāizmeklē un jāsakārto. Tēlosim notikumus pēc Parādīšanas 

grāmatas.  

6. un 7. nodaļas.  

Kari, dumpji un revolūcijas, bads, mēris, un šausmīgi noziegumi – šie notikumi atrodami 6. 

nodaļas sākumā un tie norisinas lielā posta pirmajā daļā. 6. nodaļas pēdējā puse un 7. 

nodaļa rāda citus notikumus, kādi gaidāmi. Pirmo gadusimteņu mocekļi gaida svēto 

tiesāšanu (7, 9-11 p.). Lielā posta beigās parādas Jēzus (7, 12-17.). Tā Kunga ļaudis kā 

pirmās dāvanas no jūdu vidus, tiek atzīmēti (7, 1-8) kā Dieva ļaudis, kas pēc laika gala ir 

sasnieguši savu mērķi.  

8. un 9. nodaļas.  

Lielā posta pirmā pusē kādā klusā brīdī Dievs atceras savu ļaužu lūgšanas (8, 1-5); seko 

dabas katastrofas: briesmīgs krusas negaiss, šausmīgas zemestrīces ar ugunsgrēkiem un 

cilvēku upuriem, jūras dibens paceļas, zivis iet bojā, notiek pārmaiņas zvaigžņu valstī, 

meteoru krišana, kas pa daļai samaitā upju un dzeramos ūdeņus; pārmaiņas saulē, mēnesī 

(8, 6-12.). Sagaidāms kaut kas šausmīgs (8, 13), proti tuvojas lielā posta pēdējā puse ar 

sātana varas laikmetu. No dūmiem iznāk liels siseņu bars, kas ar indīgiem dzēlumiem moca 

un iznīcina cilvēkus. Tikai tā Kunga ļaudis, kam ir tā Gara zīmogs pie pieres, paliek veseli un 

gaida pirmo augšāmcelšanos, kas tagad jau tuvu. Siseņu ķēniņš ir pats sātans, kas ir arī 

Belcebuls, t.i. “mūsu ķēniņš”; viņam ir padoti šausmīgie indīgie kukaiņi. Iedomājaties par 

tagadējiem siseņu postiem Ēģiptē un citur! (9, 1-11.). Daži pētnieki grib šeit saskatīt 

karaspēku. Turpinas briesmīgas dabas katastrofas, pastāv ateisms un nešķīsta dzīve (13 -

21 p.).  

10. un 11. nodaļas.  

Pirmās augšāmcelšanās un zvēra valdīšanas laiks ir pie durvīm. Par to ziņo enģelis. Ir 

pienācis tempļa mērīšanas un pagalma atstāšanas laiks (10; 11, 1. 2). Lielā posta pirmajā 

pusē vēl dzirdama divu liecinieku liecināšana. Viņi darbojas starp ienaidniekiem. Pret 

viņiem karo un viņus nievā. Kad paiet lielā posta pirmā puse, - trīs un pus gadi, viņi tiek 

nokauti. Viņi celsies augšā pirmā augšāmcelšanās, un līdz ar citiem neilgi pirms tam 

nokautiem, ieies debesīs ( 11, 3-13). Šis notikums uz brīdi satrieca arī ienaidniekus. Kas ir 

šie liecinieki? Simboliski ņemot, viņi ir Dieva vārds un Kristus draudze, divi iespaidīgi 

liecinieki, kas pēc pirmās augšāmcelšanās izbeidz savu darbību un kas bija visvairāk ienīsti. 



Reāli viņi ir divi personīgie Jēzus liecinieki, kas posta laika pirmajā pusē droši liecina, sāpes 

ciezdami, slavēdami Dieva vārdu un Jēzus draudzi (sk. 54. lpp.).  

Ar pirmo augšāmcelšanos pienācis lielā posta laika pārmaiņu brīdis (11, 15-19).  

Tā tad lielā posta pirmās puses notikumi virs zemes būtu: kari, dumpji revolūcijas, bads, 

mēris, šausmīgas dabas katastrofas, zemes sagruvumi un zemestrīces, pārmaiņas planētu 

sistēmā, ūdens samaitāšana, pārmaiņas jūrā, briesmīgi siseņu posti, krusa – tik liela, ka 

tršdaļa no kultūras sasniegumiem tiek noslaucīta no zemes virsas. Draudze un Vārds 

liecina pēdējās liecības. Viņu drošie liecinieki tiek nokauti īsi pirms pirmās augšāmcelšanās.  

12. un 13. nodaļas.  

Lielā posta otrās puses notikumi mums jau zināmi. Piedzimst bērns; pirmā augšāmcelšanās 

(12. n.); velns tiek nomests; zvērs sagrābj varu (13. n.).  

14. un 15, 1 - 4 nodaļas. Brūte, t.i. draudze un pirmā gadusimteņa jūdi ir debesīs, (14, 1-5; 

15, 1-4). 14, 6-20 atkal ir pārskats par Dieva nodomiem, Viņa evanģeliju un pasaules galu. 

Kā 7. nodaļa, tā arī 14. nodaļas 6-20 p. nepieder pie lielā posta laikmeta.  

15, 5-8 un 16. nodaļa.  

Lielā posta otrā pusē, zvēra laikā, šausmīgas nelaimes turpinās. Tās tiek sagatavotas (15, 5-

8). Un tad seko: slimības, ūdeņu samaitāšana, sausums un karstums, zvēra un viņa 

piekritējus mocošas slimības; viņš izsūta savus nešķīstos garus, lielas zemestrīces. Zvērs 

nojauš savu galu un gatavgojas cīņai (16.nod.).  

17. un 18. nodaļas.  

Tās apraksta paklīdušās draudzes dzīvi, tās attiecības, darbību un galu lielā posta laika otrā 

pusē.  

19. nodaļa.  

Brūte ir sagatavojusies ar brūtgānu doties uzvaras gājienā pa pasauli (19, 1-6); pienākusi 

lielā sodības stunda; nāk tas Kungs un soda (11-21 p.) .  

Tas ir īss, uz Parādīšanas grāmatas pamatots notikumu attēlojums septiņgadīgā posta 

laikā.  

Par divi lieciniekiem pastāv daudz interesantu uzskatu. Tie ir skaitīti par kādām mācību 

sistēmām, par Jauno un Veco Derību, jeb arī par personām, piem. Pēteri un Pāvilu, Mozu 

un Eliju.  

Interesants ir paskaidrojums jeb salīdzinājums ar Mozu un Eliju. Kā zināms, Elija nenomira 

dabīgā nāvē. To pašu daži saka arī par Mozu. Lai visi cilvēki izbaudītu nāvi, Dievs tos lielā 

posta laikā nosūtot uz zemi, kur viņiem 1260 dienas jāliecinot par to Kungu. To viņi dara ar 

lielu spēku un iespaidu. Viņu liecības beigās viņus nokauj, viņu līķi guļ uz antikristus galvas 

pilsētas ielām. No šejienes viņi ceļas augšām un iet debesīs. Bet šinī izskaidrojumā trūkst 

noteiktības.  

 

 

 

 

 



4. 

Reliģiskā dzīve lielā posta laikā. 
Tagad metīsim skatu uz reliģisko dzīvi virs zemes lielā posta laikā. Visas šīs parādības jau 

pievestas agrāk.  

Garīgā dzīve lielā posta laikā norisinas četros grupējumos: a) pasaules valstī; b) palikušos 

kristīgos, kam nebija daļas pie pirmās augšāmcelšanās; c) jūdos un d) Jēra brūtē.  

 

Ainas un Rakstu vietas.  

Ainas un Rakstu vietas, kas tēlo reliģisko dzīvi lielā posta laikā ir sekojošas: a) pirmie jaunie 

augļi un tā Kunga brūte (Par. 7 nod.); b) svēto lūgšanas un to iespaids (Par. 8); c) divi 

liecinieki (Par. 11); bērnu dzemdējošā sieva (Par. 12); d) zvēra uzvarētāji (Par. 15, 2-4); e) 

maukas liktenis (Par. 17 un 18); f) draudze (Par. 7; 14, 1-5; 15, 2; 20,4).  

 

a) Paklīdušā baznīca.  

Par paklīdušo baznīcu mums vairs nav daudz sakāms, viss jau paskaidrots iepriekšējās 

nodaļās. Teiksim tikai to, ka tik pat viņa, kā arī viņas atsevišķie locekļi pieņem zvēra zīmi un 

visādi atbalsta viņa varu.  

Par to, vai kristīga iestāde tiešām var nokļūt tik tālu, varētu šaubīties. Tomēr tā tas ir. 

Vēsture liecina, ka bijuši gadījumi, kad valstiska baznīca valsts interesēs noliedz savus 

principus un tos pat upurē varai jeb izpriecām. Atļaujat pievest kādu piemēru no nesenās 

pagātnes. Lasīju  adventistu orgānu “Hingomise Paeva vahimees” ( “Atdusas dienas sargs” 

tulk.). Tur ievietoti adventistu kongresa lēmumi Krievijā, kuri pastrīpo, ka vienīgā pareizā 

valsts iekārta, ko Dievs Krievijai dāvājis, esot tagadējā. Mēs zinam, ka pašreizējās krievu 

valdības attiecības pret ticību nav draudzīgas. Un ja jau tagad viena no reliģiskām vienībām 

pieņem šādu rezolūciju, ko tad vēl varam gaidīt no demokrātiskas baznīcas antikristus 

laikā!  

 

b) palikušie kristīgie.  

Arī lielā posta laikā pagājušo laiku ticības iespaids zināmā mērā paliek dažu cilvēku prātā. 

Šis iespaids uzglabājies arī ģeķīgo jaunavu sirdīs, kuras, savas ticības vienaldzības dēļ, 

nedabūja daļu pie pirmās augšāmcelšanās. Nav manams, ka visas viņas pieņem zvēra zīmi 

un tam kalpo; protams, dažas to dara, bet tomēr ne visas. Viena, otra no tām gūst spēkus 

Jēzus dēļ iet nāvē. Bet kā jau minēts, Raksti par viņu likteni cieš klusu. Tie cieš klusu arī par 

tuksnesī aizbēgušās sievas likteni – tie ir Dieva noslēpumi.  

Sevišķi bēdīgs tagad ir to cilvēku liktenis, kas nepieņem zvēra zīmi. Tos vajā katrā pilsētā, 

ielās un namos, viņus nokauj un iznīcina.  

Pēc Par. 15, 2-4 varam nojaust, ka zvēra valdīšanas laikā nogalinātie mocekļi uzceļas vēl 

pirms Jēzus atnākšanas un top aizrauti padebešos; tas ir pirmās augšāmcelšanās pēdējais 

posms, jo jau Par. 20, 4-6 viņi valda kopā ar Kristu un 19. nodaļā nāk ar viņu turēt tiesu. Tā 



tad virs zemes nobeigusies reliģiskā darbība, un Kristus ar pilnu tiesību jautā: “Bet kad tas 

Cilvēka dēls atnāks, vai tas gan ticību atradīs virs zemes?”(Lūk. 18,8).  

 

c) Jūdi.  

Trešais reliģiskais nogrupējums virs zemes lielā posta laikā ir jūdi. Šo jautājumu varu 

apskatīt tikai īsa pārskata veidā, jo viela ir pārāk plaša mūsu telpām.  

Arī šinī jautājumā ir daudz izskatu. Ir Rakstu pētnieki, kas neparedz jūdiem nekādas 

nākotnes; tie, kā tauta, esot izbeigusies, un tā tas arī palikšot. Citi domā, ka jūdi ir garīgā 

Izraēla tēls, kas patlaban pastāv Dieva draudzes veidā un kā tāds pastāvēs arī turpmāk. 

Daži domā, ka Jēra brūte nākot vienīgi no Izraēla. Visi šie un vairāki citi uzskati nesaskan ar 

Rakstiem, jo tie skaidri saka, ka Izraēls, kā tauta, turpmāk vēl spēlēs redzamu lomu un 

izpildīs savus uzdevumus.  

Pievedīšu šeit dažas Rakstu vietas. Jes. 2, 2-4: Izraēls, kā liela nākotnes misiones tauta. Jes. 

35: Izraēls priecājas atgriešanās dienā, brīvs no visām slimībām, bēdām un rūpēm. Jes. 60-

66: Izraēlim ir nacionāla un reliģiska nākotne pilnā mērā. Eceh. 37: Atdzīvojušies miroņu 

kauli vienojas un atgriežas pie sava ķēniņa Dāvida, kas pār viņiem valdīs mūžīgi. Jes. 31: 

Jauni likumi un baušļi atjaunotai tautai. Joela 2. un 3.: Jehovas tiesas diena un Izraēla 

laimīgā nākotne. Zah. 12-14: Tauta, kas atgriežas.  

Neapgāžams pierādījums ir Rom. 9-11. nod. 9. nod. apraksta izredzēto, 10. n. – svētīgo 

un 11. nod. – likuma tautu. Tur tā Kunga kalps par jūdiem skaidri saka: Jo es negribu, brāļi, 

jums slēpt šo noslēpumu, (lai jūs neliekaties paši gudri esoši), ka Izraēlim pa daļai 

apcietināšana ir notikusi, tiekams tas pagānu pilnums būs iegājis, un tā viss Izraēls taps 

izglābts, itin kā ir rakstīts: “Pestītājs nāks no Ciānas un nogriezīs bezdievīgo būšanu no 

Jēkaba.” Tas ir skaidrs pierādījums: visa Izraēļa tauta būs laimīga, kad pagānu laiks un 

skaitlis būs pilns.  

Par. 7, 1-8; apzēģelētā tauta; no katras cilts tiks apzieģelēti 12000. Par. 14, 1-5: šo 

apzieģelēto tautu pārstāvji ar Dieva Jēru Ciānas kalnā.  

Tad varētu vēl atgādināt: Jes. 43, 5-8;  Jes. 52, 2;  Jer. 23, 3.  Zah. 10.8, un daudz citas 

Rakstu vietas. Tie ir neapšaubāmi pierādījumi par jūdu tautas nākotni.  

Ja nu mēs sekojam jūdu dzīves gaitām, tās mūsu priekšā atklājas kā septiņi vēstures 

periodi; proti jūdu tautas vēsture ir sadalīta septiņos posmos. Apskatot šos periodus, mēs 

tiekam skaidrībā par jūdu likteni un viņu nākotni. Pieminēsim īsumā šos posmus.  

1) No Ābraama aicinājuma līdz Mozus nāvei pie Svētās zemes robežas.  

2) Kā pastāvīga tauta no Svētās zemes robežām līdz Bābeles ieslodzīšanas laikam.  

3) No Bābeles laika līdz Kristum.  

4) Svētā sēkla. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Praviešu rakstos mēs atkārtoti atrodam domu, 

ka Dievs sev no jūdu tautas izredzējis svēto sēklu un pārējās tautas uz zināmu laiku pamet. 

Ecehiēls savā grāmatā to piemin pat 15 reizes, arī Jesaja minējis vairāk reizes.  

Liekas neapšaubāma patiesība, ka ceturtais periods jūdu vēsturē ir viņu svētās sēklas 

periods. Šīs sēkla ir tie 144 000 , par kuru apzieģelēšanu lasam Par. 7, 1-8 un Par. 14, 1-5. 

Šīs svētā sēkjla kā pirmā tiek sapulcināta Kristus draudzē. Liekas, ka ar Jeruzālemes 



izpostīšanu viņu laiks ir pilns, un Dieva Dēla asinis nāk uz viņiem un viņu bērniem. Bet 

žēlastība vēršas pie pagāniem un Kristus noslēpums caur Pāvila misioni paliek skaidrs. Līdz 

Jeruzālemes izpostīšanai Kristus mācība izplatījās galvenokārt starp jūdiem, pienesa 

pirmās dāvanas Dievam un tam Jēram. Tā mēs vēl zinām, kas ir tie 144 000 no Par 14, 1-5; 

ka tiem ir daļa pie pirmās augšāmcelšanās un viņi ar to Jēru ir Ciānas kalnā (14.n.) pirms tā 

Kunga atnākšanas zemes virsū.  

5) Piektais posms jūdu vēsturē ir viņu nolādēšanas periods, kad uz viņiem un viņu 

bērniem nāk Kristus asinis. Tanī laikā jūdi ir izkaisīti pa pasauli. Pareģojumi kļūt par 

izredzēto un svētīto viņiem ir tādi paši, kā katram cilvēkam.  

Tad draudzes laiks. Tanī laikā tiek sapulcēta Kristus brūte; pie šīs izredzēšanas gūst daļu kā 

jūdi tā pagāni. No Jeruzālemes izpostīšanas līdz pirmās augšāmcelšanās dienai jūdi un citas 

tautas Dieva priekšā ir vienādi, viņiem vienādi jāpieņem Jēzus un tie tiek pievienoti Kristus 

miesai – Dieva draudzei; pirmie 144 000 jūdu kristīgie sastāda sevišķu jūdu periodu un 

daļu Dieva valstī.  

6) Sekojošais jūdu vēstures periods ir laiks lielā posta laikā. Tūliņ, lielā posta pirmajā pusē 

sākas jūdu sapulcēšanās, un pirms augšāmcelšanās pagānu laiks un skaitlis ir pilns (Lūk. 21, 

24; Rom. 11, 25.). Lielā posta laikā pagānu žēlastības laiks ir izbeidzies, sākas liela jūdu 

pulcēšanās.  

Cionistiskā kustība jau tagad sagatavo šo pulcēšanos.  

Šī pulcēšanās notiek ne uz ticības, bet uz politiskā un nacionālā pamata, kur tautu 

pašnoteikšanās tiesība spēlē galveno lomu. Tā tad šī kustība sākumā nenotiek zem Dieva 

meklēšanas zīmes. Vēl grūtāk ticams tas, ka viņi Jēzu atzītu par Mesiju un savu Ķēniņu, tas 

zvēra varas laikā nebūtu iespējams. Otrādi: sākumā liekas, itkā jūdi atzīst zvēru, jo Jēzus 

par to saka: “Kad cits nāks sava paša vārdā, to jūs uzņemsiet” (Jāņa5,43.) Tas “cits” liekas 

būt antikristus, zvērs. Un mūsdienās patiešām redzams, ka viena daļa jūdu pieslējušies 

antikristus kustībai.  

Tā tad viņu pulcēšanās pagaidām notiek nevis zem Dieva jeb Kristus zvaigznes, bet ir tīri 

nacionāla un politiska kustība, kuru patlaban pabalsta ir “sarkans”, ir “balts”, politisks 

novirziens, Krievijas un Anglijas valdības uz to skatās vienādi labvēlīgi. Viņu ceļus 

nogludina. Kaut gan Anglija viņiem par dzimteni nozīmējusi Palestīnu, Dieva stunda vēl nav 

pienākusi. Tādēļ ka viņi nodarbojas uz reliģiskiem pamatiem, viņi arī netiek vajāti. Bet dziļi 

viņu sirdīs kvēlo ilgas pēc ticības, viņi ātri nobriest lielam politiskam notikumam.  

7) Septītais Jūdu vēstures periods ir laikmets tūkstots gadu miera valstī.  

Lielā posta laikā Jūdi redz, ka zvēra vara un valdīšana nav tā īstā, kuru viņi gaidījuši. Ar 

iekšēju nemieru viņi meklē izeju no šī stāvokļa. Svēto ilgu uguns pēc Mesijas kvēlo viņu 

dvēselēs. Kad nu Jēzus nāk no debesīm, no viņu mutēm atskan gaviļu sauciens: “Mūsu 

Mesija, mūsu Ķēniņš nāk!” Kā vesela tauta, viņi pirmo reizi apsveic savu gaidīto Mesiju un 

Ķēniņu. Visu laiku viņi ir dzīvojuši Mesiju gaidīdami, tagad viņu acis to redz. Viņu vēsture 

zināmā mērā nobriedusi.  

satiekoties ar Mesiju, jūdos notiek liela pārmaiņa. Vēl nekad jūdi nav iekarojuši to zemi, ko 

Dievs viņiem apsolījis. Arī viņu varenie ķēniņi Dāvids un Salamans neiekaroja zemi “no 



Ēģiptes upes līdz Eifratas upei”. Nekad Dieva rīkojumi un baušļi attiecībā uz Izraēli nav 

piepildījušies pilnā mērā. Vai Dievs tos velti devis? Jeb viņš ir uzdevis pārāk lielas prasības 

vai apsolījis to, ko nespēj pildīt? Nē! Laiks vēl nebija pienācis. Tagad ar tūkstošgadu miera 

valsti tas laiks ir pienācis, kad visi jūdiem dotie solījumi tiks piepildīti.  

Iedziļinoties praviešu rakstos, atrodam šī jautājuma paskaidrojumu, un it sevišķi par 

četriem faktiem.  

1) Jūdu reliģiskā dzīve miera valstī izveidosies tāda, kādu Dievs viņiem apsolījis (Eceh. 40-

48.). Arī atdusas diena šeit tiek ievērota, kā jūdu nacionālā svētku diena un saistības zīme 

starp Dievu un jūdiem (Jes. 66, 23.). Vai tā ir tieši sestdiena, jeb Jēzus augšāmcelšanās, vai 

arī kāda cita diena, to mēs nezinam. patiesība ir tā, ka draudzei miera valstī visas dienas ir 

svētdienas, bet jūdiem, kā politiskai vienībai, ir svētki ik pēc septiņām dienām.  

tanī laikā jūdi ir vissparīgākie un vispatiesākie Kristus liecinieki, tas ir viņu misiones laiks 

(Jes. 2, 4.). Tautas pulcējas un padodas Kristum.  

2) Politiskā ziņā jūdi varēs paplašināt savas valsts robežas tādā apjomā, kā Dievs to 

paredzējis; viņi dzīvo svētībā un mierā, un veido savu patstāvību zem sava Ķēniņa Mesijas 

(Eceh. 39.).  

3) Saimnieciskā labklājība tanī laikā ir visspožākā. jau tagad viņu rokās ir daudz bagātību, 

un tās arvien pieaug.  

4) Kā kultūras nesēji viņi ir nevainojami. Jau tagad viņi šinī ziņā attīstas, jo lieli zinātnieki, 

organizatori, finansisti un vairāki citi ievērojami darbinieki patlaban ir jūdi, kas soļo 

kulturālās dzīves pirmajās rindās. Miera valstī viņiem piekrīt galvenokārt materiālās 

labklājības veicināšana, kamēr draudze valda ar Kristu. Tad visas ciltis ir vienojušās (Eceh. 

37, 15-20.).  

Visa jūdu vēsture ietilpst šajos četros periodos. Miera valstī nebeidzas arī viņu sevišķie 

uzdevumi. Mūžībā, pēc Miera valsts, vairs nav ne jūdu, ne grieķu, tur vairs nav ne tautību, 

ne cilšu, tikai Dievs ir viss visos.  

Ar lielo iznīcību Miera valsts beigās izbeidzas arī visa vēsturiskā eksistence un sākas jauns 

laikmets, par kuru Bībele mums saka ne visai daudz. Svētīgs kas tur nokļūs, tas pats to 

redzēs!  

Tā Kunga draudze negrib apskaust jūdus viņu sevišķā stāvokļa dēļ, jo arī draudzei nākotnē 

jāizpilda savi sevišķi uzdevumi. Viņai ir daļa pie pirmās augšāmcelšanās un valdīšanas ar 

Kristu. šeit robežas nav no svara, bet tikai svētīgā apziņa, ka katrs izpilda Dieva nozīmēto 

uzdevumu.  

 

 d) Jēra brūte.  

Ceturtais reliģiskais nogrupējums lielā posta laikā ir Jēra brūte. Kā jau zināms, tanī laikā 

viņa neatrodas virs zemes, bet debesīs. Raksti mums ziņo sešus noteikumus par Jēra 

brūtes dzīvi debesīs.  

1) Draudze parādas tā Kunga soģakrēsla priekšā, viņa ir tiesā un saņem spriedumus par 

sevi un līdz ar to arī nākošos uzdevumus (2. Kor. 5, 10.).  



2) Uzvarētāji ir Jēra un goda krēsla priekšā, ģērbti baltos tērpos un tur gavilē (Par. 7.). Tas 

ir pareģojums par viņiem, jo pirmā augšāmcelšanās un nonākšana pie troņa notiek tikai 

12. nodaļā.  

3) Pirmie jaunie augļi no divpadsmit jūdu ciltīm, kas pieder pie draudzes, ar to Jēru atrodas 

Ciānas kalnā. Šeit viņi dzied jaunu dziesmu, kamēr virs zemes valda izmisums (Par. 14, 1-

5.).  

4) Divi liecinieki un kopā ar viņiem tie, kuri to zvēru uzvarēja lielā posta laikā, nāk debesīs 

pirmās augšāmcelšanās beigās un stikla jūras malā gavilē ar Dieva koklēm (Par. 15, 2-4.).  

5) Jēra brūte jau sagatavojusies godakrēsla priekšā, virs zemes antikristus valdīšanas un 

lielā posta laiks tuvojas beigām. Tuvojas Dieva soģa stunda pār to zvēru un viltīgo pravieti. 

Tas liek gavilēt un dziedāt alleluja! (Par. 19,1-6.).  

6) Jēra brūte ir baltā tērpā un sēž uz zirga, lai ar savu Ķēniņu ietu valdīt virs zemes, kur 

vajāšanas laikos tika lietas asaras un asinis. Gājiens sāk kustēties; tā Jēra kāzas un soģa 

stunda ir klāt. Draudze ar to Kungu parādas godībā. Tagad viņi ir tie, kam viņiem jābūt. 

Tādas ir draudzes gaitas lielā posta laikā.  

Tāda ir reliģiskā dzīve lielā posta laikā, pasaules valstis pazūd un vienojas ar zvēra varu; 

cilvēki, kuri sirdīs vēl glabā ticību Jēzum tiek nokauti, viņi nāk debesīs; jūdi vada politisko 

dzīvi, slēpj sirdī tieksmi pēc ticības, brūte ir godakrēsla priekšā un gatavojas lielai uzvaras 

dienai.  

Patiesībā lielā posta beigās katra ticības dzīves parādība galīgi iznīcināta; ja agrāk vēl kāds 

centās liecināt par Kristu, ar divu liecinieku nogalināšanu un aizraušanu pat tas izbeidzās. 

Bet slepeno Kristus piekritēju arī tanī laikā vēl ir septiņi tūkstoši, kā Elijas dienās.  

 

5. 

Lielā posta beigas. 
Laiks ir pienācis. Padebešos parādas jātnieks asiņainā tērpā. Līdz ar viņu milzīgs svēto pulks 

baltos ģērbos.  

Zemes iedzīvotāji izmisumā kliedz; kalni trīc. Zvērs nobāl.  

Mūžīgās uzvaras gaviles atskan visā universumā. Ķēniņš nāk!  

Vārti paceļ palodas, mūžīgās durvis atveras. Tas godības Ķēniņš nāk iekšā. Alleluja!  

Draugs, ko tu tanī dienā darīsi?  

Vai gavilēsi Dieva Jēram jeb sauksi kalnus palīgā?  

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. 

Jēzus atkalatnākšana. 
“Jo vēl ir mazs brīdis un tas, kam  

jānāk, nāks un nekavēsies.”Ebr. 10,37.  

 

1. 

Vispārējie vilcieni. 
vielas sadalījums.  

Lai šī viela tiktu pilnīgi apgaismota, gribu to iztirzāt no četriem viedokļiem: 1) vispārējie 

vilcieni; 2) Rakstu vietu apskats un pārbaudīšana; 3) Jēzus atkalatnākšanas notikumu gaita 

un 4) Jēzus atkalatnākšanas nolūks.  

Jēdziena saturs.  

Jēzus personīgi atgriezīsies uz zemi. Viņa atnākšanai ir divpusīgs saturs. Pirmkārt Jēzus 

nāks turēt tiesu, izbeigt visu noliedzošo, ļauno un viltīgo no pasaules, un otrkārt – celt savu 

valsti, stiprināt visu labo un to izvest dzīvē.  

Nosaukumi.  

Jēzus atnākšanas diena, Rakstos, tā arī tautā, nosaukta ļoti dažādi, piem.: pēdējā diena, 

Jēzus atnākšanas diena, lielā tiesas diena, pēdējā tiesa un citādi. Pa lielākai daļai šie vārdi 

izauguši no Bībeles, bet daži radušies arī no cilvēkiem. Bet ikreiz pie tam tiek domāts Jēzus 

atnākšanas brīdis un notikumi, kurus aprakstīšu zemāk.  

 

 

Uzskati.  

Par Jēzus atnākšanu nav tikdaudz uzskatu, cik bija par pirmo augšāmcelšanos, zvēru, lielo 

postu un miera valsti. Bet arī šeit tomēr pastāv dažādi uzskati. Mēs runāsim tikai par 

četriem raksturīgākiem.  

1) Demokrātiskais. Caur kristianizēšanu, kulturālo darbību un evanģelija sludināšanu 

pasaule labojas. Pie demokrātiskās iekārtas labie cilvēki un kristīgie nāk pie varas caur 

vēlēšanām. Ar to ir nodibināta Kristus valsts. Kristus kā valdnieks ierodas savā valstī.  

2) Racionālais. Kristus nekad neatgriezīsies personīgi. Ierodas Viņa Gars un vara, kas 

kristīgo pasauli atkal padara labu. Ļaunums, kari un trūkums pazūd; zem Kristus Gara 

iespaida uzplaukst jauna dzīve 

Kā zinam, abi uzskati neatrod atbalstu ne Rakstos, ne faktiskā dzīvē.  

3) 24-stundu diena. Pēc šī uzskata pēdējā diena ir tikai viena diena, un tanī dienā norisinās 

visi notikumi: Jēzus atnākšana, miroņu augšāmcelšanās, tiesāšana un iešana mūžīgā dzīvē 

jeb postā. Zinam, ka arī šis uzskats nav saskaņojams ar Bībeli.  

4) Periodiska pēdējā diena. Šeit mēs atrodam visus notikumus, kas norisinās tūkstots gadu 

laikā, tādā kārtībā, kā iepriekš šinī grāmatā aprakstīts. Jau minēts, ka tikai tādā veidā 



pēdējā diena un Kristus atkalatnākšana ietilpināmi Bībeles pēdējo laiku notikumu rāmjos. 

Jēzus nonākšana virs zemes ir tikai viena daļa tā Kunga dienas notikumu virknē.  

Iespaids.  

Doma par Jēzus atkalatnākšanu vienmēr sajūtami iespaidojusi cilvēka dvēseli. Šī lielā 

notikuma piekritēji jeb pretinieki bieži, vienā jeb otrā veidā, ir atgriezušies pie šī lielā 

notikuma. Šeit vielu atradušas arī cilvēka dvēseles dailes jūtas. par šo notikumu ir 

gleznotas neskaitāmas gleznas, par to tūkstošiem dzejnieku izjusti dzejojuši, par to 

noturēti priekšlasījumi, sarakstītas nopietnas grāmatas. Māksla un rakstniecība no šī 

notikuma ir guvušas daudz vērtību.  

Visu kristīgo vēsturi ir iespaidojusi doma par Jēzus atkalatnākšanu. Vēstures ritumā 

sludinātāji, dažādi nogrupējumi un novirzieni arvien atgriezušies pie šīs domas.  

No šīs domas ir plūdis liels tikumisks iespaids, daudzi cilvēki ir pasargājušies no ļauna, aiz 

bailēm no pēdējās dienas. Varbūt viens otrs savas tikumības grožus palaistu drusku 

vaļīgākus, bet bailes no lielās tiesas dienas viņus notur pareizās sliedēs.  

Dziļš un liels ir bijis arī tas reliģiskais iespaids, kas iziet no Jēzus atkalatnākšanas mācības 

un gaidīšanas. Gandrīz vienmēr lielas atmodas un citas līdzīgas garīgas kustības guvušas 

ierosmi no Kristus atkalatnākšanas sludināšanas. Cilvēkus pārņem arī baiļu sajūta, kad viņi 

iedomājas, ka kādreiz vajadzēs dot atbildi par savu dzīvi, ka katrs sīkums tiks atklāts, ka 

viņi saņems sodu jeb taisnīgu algu.  

Arī ticīgo draudze tiek svētīta un iekšēji uzglabāta šī lielā notikuma gaismā. Spēcīgi cilvēku 

iespaido viņa griba tai dienā būt bez traipa, tikt pieskaitītam Jēra draudzei.  

Tādēļ droši varam teikt, ka pareģojums par Kristus atkalatnākšanu uz cilvēka dvēseli un 

garīgo dzīvi atstāj lielu iespaidu tikumiskā, reliģiskā un kulturālā ziņā.  

 

2. 

Rakstu vietas par Jēzus atkalatnākšanu.  
Tagad pāriesim pie Rakstu vietu apskates, kas apgaismo šo notikumu. Šī viela ir plaša un 

grūta un prasa nopietnu iedziļināšanos un mierīgu apsvēršanu. Arī man šī nodaļa prasījusi 

daudz darba, laika un prāta gaismas.  

Lietas skaidrības labā apskatīsim šo notikumu no trim pusēm: a) dažu atsevišķu jautājumu 

atrisināšana, b) galveno Rakstu vietu apskats un c) to Rakstu vietu pārbaude, kas palīdz 

noskaidrot šo jautājumu.  

a) Dažu atsevišķu jautājumu atrisināšana.  

Apskatīdami Jēzus atkalatnākšanu no šinī grāmatā ieņemtā stāvokļa, rodas daži jautājumi. 

Pieminēšu četrus. 1) kad virs zemes vairs nav svēto Dieva ļaužu, kā tas noskaidrojās 

iepriekšējās nodaļās, kas tad ir tie, kas Jēzum atnākot stāsies Viņam pa labi? Kas ir tie 

kvieši, kas tiek salikti Dieva šķūņos? 2) Ja svētie ir pie Kristus un ļaunie iznīcināti, kas tad ir 

tūkstošgadu miera valsts iedzīvotāji? 3) Raksti saka, ka Jēzum atnākot, Viņu pavada enģeļi, 

bet pēc mūsu paskaidrojuma Viņš nāk ar savu draudzi. Kā tas būtu saprotams? 4) 

Vissvarīgākais jautājums šinī lietā ir: vai paša Jēzus ieņemtais stāvoklis un paskaidrojumi 



par kopējo, pēkšņo pasaules galu, Viņa paša atkalatnākšana, tautu tiesāšanu un pēdējo 

dienu nav pretrunās ar tiem izskaidrojumiem, ko šeit esam snieguši?  

Protams, var celties šādi jautājumi; tādēļ vispirms dažos vārdos sniegšu paskaidrojumus. 

Pie tam pievedīšu piecas domas.  

1) Mums jāņem vērā, ka pats Jēzus un vairākas Rakstu vietas tā Kunga dienas notikumus 

neapraksta atsevišķi un notikumu kārtībā. Jēzus neatšķir pirmo augšāmcelšanos, zvēra 

valdīšanas laiku, savu atnākšanu, miera valsti un pēdējo miroņu tiesāšanu. Viņš raugas no 

tālienes ar pravieša skatu uz visiem notikumiem reizē un no šīs kopainas izceļ divas 

galvenās lietas, proti ļauno bojā iešanu un taisno pagodināšanu. No šī viedokļa arī mums 

jāraugas un jāsaprot Jēzus sprediķi par Viņa atkalatnākšanu. Ja mēs tos neizprotam pareizā 

gaismā, tad visas pēdējo dienu notikumu tēlojošās Rakstu vietas kļūst viena otrai 

pretrunīgas, tad vairs nav vēlamās skaidrības, bet izejot no šāda redzes punkta rodas visos 

sīkumos skaidra un saskaņota kopaina. Jēzus nav gribējis sīki iztēlot savu atkalatnākšanu 

un tā Kunga dienu. Viņš tikai devis kopainu plašos vilcienos.  

2) Kvieši un nezāles. Kas ir kvieši, un kas nezāles, kas avis un kas tie āži, par kuriem Jēzus 

runājis divās līdzībās par pasaules galu? Pēc mūsu apskata tas nebūtu gluži skaidrs.  

Kā jau minējām, šīs līdzības zīmējas uz pēdējo laiku kopainu, kad tiks noturēta Dieva tiesa 

pār visām tautām. Šinī notikumā mums ir divas šķiras: kvieši jeb avis un nezāles jeb āži, 

Dieva ļaudis un pasaule. Laika gaitā tos izšķirs, visi tiks tiesāti; vieni no viņiem ies mūžīgās 

mokās, otri mūžīgā dzīvībā. Tāda ir kopaina.  

Tā tad Jēzum atkalatnākot ar saviem svētiem, virs zemes antikristus varas beigās vēl ir 

divas šķiras. Āži ir visi tie, kas pielūdz zvēru un kas pieņēmuši viņa zīmi; avis tie septiņi 

tūkstoši, kas pat visgrūtākos laikos nav metušies ceļos Baala priekšā. Taču katrā laikā, arī 

lielā posta laikā, virs zemes sastopami cilvēki, kas neloka ceļus sātana troņa priekšā un 

nepieņem viņa zīmi. Pie tādiem, bez šaubām, pieskaitāmi arī daudz jūdi , kuri lielā posta 

laikā sāk pulcēties. Katrā zemes stūrī antikristus gars nedarbojas ar vienādu spēku. Ir 

atrodami Jēzus pielūdzēji un arī daudz tādu, kas par Viņu pat nav dzirdējuši; pēdējiem 

klājas labāk. Tā tad Jēzum atnākot virs zemes vēl ir kvieši un nezāles, avis un āži; un tādā 

ziņā Jēzus vārdi visumā un sīkumos ir saskaņā ar mūsu šeit izteiktiem uzskatiem.  

3) Miera valsts iedzīvotāji. Kas tie tādi? Kristus draudze, pie Kunga steidzošais Izraēls, 

pagānu ciltis, cilvēki, kuri piedzimst tais tūkstots gados – un to nav mazums – un, varbūt, 

arī ģeķīgās jaunavas, par kurām Raksti klusē. Tā miera valsts laikā virs zemes ir daudz 

iedzīvotāju.  

4) Jēzus pavadoņi. Satrp pavadoņiem ir daudz svēto enģeļu, kuru pavadībā Jēzus atnāk; 

bet tas nekavē arī draudzi šeit piedalīties. Abi ir ar Viņu: enģeļi kā kalpi un palīgi, draudze 

kā tiesnesis un valdnieks.  

5) Visi jautājumi Jēzus atkalatnākšanas lietā ir skaidri. Tā tad šinīs jautājumos nav 

nesaskaņu starp mūsu un Jēzus izskaidrojumiem, bet gan lieliska, dievišķīga vienādība.  

b) Galveno Rakstu vietu apskats.  

Tādu Rakstos ir daudz; bet lai mūsu grāmata neiznāktu pārāk liela, apskatīsim tikai 

deviņas.  



1) Mat. 13, 24-30;   36-43;   25, 31-46.  Kvieši un niknās zāles, avis un āži. Šīs ir skaidras 

Rakstu vietas par tā Kunga atnākšanu, par tautu šķiršanu ar enģeļu palīdzību, sodību, 

mūžīgu dzīvošanu.  

Šīs divas Rakstu vietas ir Jēzus svarīgākie ziņojumi par Viņa atkalatnākšanu. Kā jau teikts, 

Jēzus par pēdējā laika notikumiem nerunā sīki, bet gan vispārējos vilcienos. Arī šeit Viņš 

saka: vispirms savāciet niknās zāles un sadedziniet, tad kviešus sakrājiet šķūnī. Tā Jēzus šinī 

līdzībā liek saprast, ka pēdējā sodība notiek nevis vienā acumirklī, bet šie notikumi 

norisinas pakāpeniski – kas arī saskan ar mūsu uzskatu. Ka niknā zāle šeit tiek iznīcināta 

agrāk, tas nerunā pretim jēdzienam par pirmo augšāmcelšanos, jo Kristum atnākot, ļaunie 

tiks sodīti un iznīcināti. Tad Kristus nodibina savu valsti, kurā Viņš ar draudzi dzīvo laimīgi. 

Pēc miera valsts tas Kungs paliek kopā ar draudzi arī mūžībā; tā tiešām ir mūžīga 

dzīvošana. Bet minētās Rakstu vietas par pirmo augšāmcelšanos nerunā.  

Arī ainā par avīm un āžiem tūliņ manāms, ka tur netiek runāts par visu tautu kopējo 

tiesāšanu, kurā piedalās arī uzcēlušies miroņi. Sākumā abās Rakstu vietās vispāri netiek 

runāts par augšāmcēlušos miroņu tiesāšanu, bet par virs zemes dzīvojošiem cilvēkiem. Tas 

ir dabīgi, jo svētie jau ir augšāmcēlušies tā Kunga atnākšanā, bet neticīgie mirušie uzcelsies 

tikai pēc tūkstots gadu miera valsts. Tādēļ abas līdzības nerunā par miroņu tiesāšanu.  

Šinīs Rakstu vietās pelna ievērību arī tas, ka šeit cilvēki netiek tiesāti pēc tā, vai viņi ir Dieva 

ļaudis, glābti caur Jēra asinīm, bet vispirms pēc viņu darbiem, kurus viņi darījuši saviem 

mazākiem brāļiem. Caur to mums jānāk pie slēdziena, ka šī tiesāšana ir spēkā tikai pār 

cilvēkiem, kuri antikristus vajāšanas laikos tomēr paslepus iedrošinājās mīlēt Kristu un viņa 

piekritējus; bet sevišķi tas attiecas uz tiem, kuri iedrošinājās uzņemt Jēzus lieciniekus, tos 

apkopt, apģērbt, paslēpt no ienaidniekiem un ēdināt. Bez šaubām, pie Jēzus mazākiem 

brāļiem pieskaitam arī Jūdus, kuri lielā posta laikā sāk pulcēties. Tiem, kas tanī laikā 

pabalsta cionismu, vada jūdus pie Kristus, riskēdami ar savu dzīvību, tiem tiek dota alga: 

“Nākat šurp, mana Tēva svētītie!” Tā arī lielā postā ir savi septiņi tūkstoši ticīgo. Viņi 

saņem savu godības pilno atlīdzību tā Kunga atnākšanā līdz ar svētiem.  

Kopsavilkums no minētām divām Rakstu vietām būtu sekojošs: Laika galā atnāk Jēzus ar 

saviem svētiem enģeļiem. Virs zemes dzīvojošie tiek pulcināti Viņa priekšā, kamēr par 

miroņiem nekas netiek runāts. Spriedumi tiek taisīti pēc darbiem, ko viņi lielā posta laikā 

darījuši Jēzus brāļu labā. Niknās zāles tiek savāktas agrāk, jo tam Kungam atnākot, ļaunie 

ar zvēru saņem sodu ugunī, kas sagatavota velnam un viņa enģeļiem. Attaisnotie nāk 

iemantot valsti, kur Kristus valda ar draudzi, jo miera valsts tuvojas.  

Šīs Rakstu vietas skaidri rāda, ka Jēzus atnākšana nav 24 stundu gara pastardiena, bet 

viens notikums lielajā tā Kunga dienā. Viņas satur vispārējos vilcienus par tā Kunga lielo 

dienu un sīkākas ziņas par Jēzus atnākšanas notikumu.  

2)  Dan. 12, 1-3;   Jāņa 5, 28.29;   2.Tim. 4,1.   Minētās Rakstu vietas runā par 

augšāmcelšanos uz dzīvību un augšāmcelšanos uz sodu, dzīvo un miroņu tiesāšanu Kristus 

atnākšanā un miera valstī, par bēdu laikiem, kādi līdz šim vēl nav bijuši, un taisno svētību 

kā debess mirdzumu. parasti šīs Rakstu vietas tiek attiecinātas uz Kristus atkalatnākšanu. 

Viņas tiek arī ņemtas par pamatu mācībai, kas saka, ka pēdējā diena ir tikai 24 stundu garš 



notikums priekš visiem – proti priekš draudzes, tautām un Kristus pretiniekiem – tā Kunga 

troņa priekšā. Bet šīs Rakstu vietas runā arī par tā Kunga dienas notikumiem pa daļai 

vispārējos vilcienos, pa daļai sīki. Tās arī nav nesaskaņā ar Rakstu vispārējo viedokli tā 

Kunga dienas jautājumā.  

Lielais posts ir laiks, kāds agrāk nav piedzīvots. Tanī laikā uzstājas enģelis Miķelis, velns tiek 

izraidīts no debesīm, tad mostas miroņi – tie, kuru vārdi uz mūžību ierakstīti dzīvības 

grāmatā – pirmā augšāmcelšanās. Taisnie mirdz Viņa valstī, kas tagad sākas. 

Augšāmcelšanās uz dzīvību un sodu visiem tā Kunga dienas laikā, kad visi miroņi dzird 

Cilvēka dēla balsi; jo Viņš tura tiesu pār dzīviem savā atnākšanā un pār miroņiem savā 

valstī, un viss notiek tā Kunga dienas laikā.  

3) Dan. 2, 44.45;  7, 18. 36. 27.  Jēzus atnākšana iznīcina ķēniņu valstis un Visvarenā svētie 

valda ar Viņu Viņa valstī. Tanī laikā zvēram tiek atņemta vara un atdota draudzei. Svarīgs 

notikums, jo ar Jēzus atnākšanu pazūd laicīgās varas, tiesa novērš zvēru, draudze iegūst 

varu. Ķēniņa valsts sākas kā tūkstots gadu miera valsts un turpinas mūžībā. Cik skaidri!  

4) 2. Tes. 1, 7-10;   2, 1-3. Šeit Pāvils caur Svēto Garu sniedzis pārliecinošu un skaidru 

liecību par tā Kunga dienu. Pirmā Rakstu vietā viņš runā par ļauno sodīšanu un taisno 

atdusu, itkā viss notiktu vienā reizē. “Un jums, kas topat apbēdināti, dot atvieglošanu līdz 

ar mums, kad tas Kungs Jēzus parādīsies no debesīm ar sava spēka enģeļiem, ar uguns 

liesmām sodīt tos, kas Dievu nepazīst un ir nepaklausīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus 

evanģelijam. Tie par sodību cietīs mūžīgu samaitāšanu no tā Kunga vaiga un no Viņa spēka 

godības.” Tai pašā dienā Viņam arī jābūt apbrīnotam un godinātam no savas tautas. 

Kopīga izglābšanās un sodīšana. Bet citā Rakstu vietā Pāvils brīdina Tesalonikas draudzi, lai 

tā nesajauktu šos divus notikumus, kas nenotiek vienā reizē. Viņš paskaidro, ka Jēzus 

neatnāks, pirms nebūs atnācis grēka cilvēks un pazušanas dēls. Bet tas nevar atnākt pirms 

šķērslis nebūs atņemts; un tas šķērslis, bez šaubām, ir pirmā augšāmcelšanās. Tā šinīs 

Rakstu vietās ietilpst ir vispārēji vilcieni, ir atseviško pēdējo dienu notikumu attēlojums. Kā 

Jēzus ir mācījis, tā māca arī Pāvils un citi.  

Arī šeit, pirmajā Rakstu vietā, mēs atkal redzam to patiesību, ka pēc tā Kunga atnākšanas 

tiek dota atdusa miera valstī draudzei un arī tiem, kuri tikuši vajāti lielā postā un kas Jēzu 

paturējuši sirdī, un kā ar uguns liesmām tiek sodīti tie, kas nepieņēma Kristus mācību. Šie 

abi notikumi norisinas tā Kunga atnākšanā. Kāda skaidrība visur!  

5) 2. Pēt. 3, 10-13.   Skaista, zīmīga un svarīga Rakstu vieta. Tā Kunga diena nāk negaidot, 

kā zaglis. Tās dienas laikā debess un zeme sakūst, sadeg un izbeidzas, un Dievs radīs jaunas 

debesis un jaunu zemi savai tautai par prieku. Tā vieta, kur Pēteris runā par zemes un 

debess bojā iešanu, attiecināma uz tā Kunga dienas pēdējām stundām pēc miera valsts un 

pēc pēdējā sātana uzbrukuma. Tā arī šeit pazīstamā kopaina un atsevišķi vilcieni. Kopaina: 

Tā Kunga diena pienāk negaidīta; tai dienā iet bojā tagadējā pasaule ar visu iekārtu; svētie 

tiek izglābti, viņi dzīvo mūžīgi virs jaunās zemes un jaunās debesīs. Atsevišķie vilcieni: 

svētie izglābjas, pretinieki iet bojā; kad tagadējā pasaule būs gājusi bojā, Dievs radīs jaunu; 

vecās iznīcināšana, jaunās radīšana, svēto izglābšana un ļauno bojā iešana notiek tā Kunga 

dienas laikā.  



Cik skaisti un skaidri!  

6) Jūdas 14. un 15.   Šeit ļoti skaidrs pierādījums: “Tas Kungs nāks ar saviem daudz 

tūkstošiem svētiem tiesu turēt.” Svētie jau bija pie tā Kunga, ar Viņu kopā nāk turēt tiesu 

virs zemes. Tai atnākšanas dienā tiks sodīti tie, kuri neatzīst Dievu. Kopā ar svētiem nāks 

arī enģeļi.  

7) 1. Tes. 5, 1-3;   Ebr. 10, 37;   Par. 16, 15.   Visas šīs Rakstu vietas saka, ka tas Kungs nāks 

piepeši, “kā zaglis”, jeb kā zibens. Cilvēki maldās savās miera cerībās, tas Kungs nāk turēt 

tiesu.  

8) Par. 6, 12-17.   Parādīšanas grāmata, no 6-20. nodaļai sniedz tā Kunga dienas vispārēju 

aprakstu, bet par lielo postu atsevišķu. Parādības nav redzētas chronoloģiskā sakarībā, bet 

pēc satura. Minētās Rakstu vietās redz Jēzus atnākšanu turēt tiesu un miroņu tiesāšanu 

vienā reizē. Parādības dabā un pie tautām ir sakarā ar Jēzus atnākšanas notikumu, tāpat 

debess atkāpšanās pirms miroņu tiesas brīža (Par. 20.); jo arī Parādīšanas grāmatas pirmā 

puse raugas nākotnē ar tālu pravieša perspektīvi un tā viņa neredz arī atsevišķus 

notikumus tā Kunga dienas laikā. Visumā šī Rakstu vieta saskan ar Mat. 24, 29-31, kas 

attēlo to pašu notikumu. Ievērību pelna tas apstāklis, ka Par. 6, 12-17 nekā nerunā par 

svēto, bet gan par grēcinieku jūtām tai dzīvē. Tas arī saprotams, jo svētie nāks kopā ar to 

Kungu, viņi ar To savienojušies jau pie pirmās augšāmcelšanās. Acīmredzot pamodušies 

tikai tie miroņi, kuri nogalināti lielā posta laikā zvēra zīmes nepieņemšanas dēļ.  

9) Par. 19, 11-21.   Še ir skaidrāki un sīki attēlota Jēzus atnākšanas aina. Šeit mums jau ir 

dota notikumu kārtība. Parādas jātnieks uz balta zirga – pats Kungs, Viņu pavada Viņa 

karaspēks – draudze baltos tērpos. Pašam jātniekam mutē ir zobens, ko Viņš izvelk pret 

saviem ienaidniekiem. Sākas šausmīgā pēdējā kauja, par kuru runāts arī Par. 16. 

Antikristus vara tiek sakauta; zvērs, viltīgais pravietis un viņu piekritēji tiek iemesti 

ugunszaņķī, jo debesu tiesa viņus atradusi par vainīgiem. Velns tiek saslēgts, virs zemes 

sākas miera valsts.  

Tās bija svarīgākās Rakstu vietas par Kristus atkalatnākšanu. Bet lai gūtu vispusīgu, pilnīgu 

ainu, apskatīsim vēl dažas Rakstu vietas, kuras vēl palīdz apgaismot tā Kunga atnākšanas 

notikumu.  

c) Vēl dažas paskaidrojošas Rakstu vietas.  

Sekojošās desmit Rakstu vietas vēl palīdz izskaidrot notikumu, kas saistīts ar Kristus 

atkalatnākšanu.  

1) mat. 7, 22. 23.; tiek tiesāti tie, kuri Jēzus vārdā izdzinuši ļaunos garus, darījuši 

varoņdarbus un brīnumus, bet kas nekad nav Jēzu pazinuši. – Nepatiesu cilvēku 

brīnumdarbi.  

2) Mat. 12, 41-42;   Lūk. 10, 12-15:   Tanīs dienās vieglāka dzīve būs pilsētām un ciltīm, 

kuras nekad nav Kristu ne dzirdējušas ne redzējušas, tas tur tiek ņemts vērā. Cilvēka dēls 

nāks sava Tēva godībā un visiem dos algu pēc nopelna.  

3) Mat. 19, 28;  apustuļi ar Kristu sēdēs uz divpadsmit goda krēsliem, noturēt tiesu pār 

Izraēla ciltīm; tas notiks miera valstī.  



4) Lūk. 9, 26; no tiem, kas kaunējušies no Kristus, Viņš kaunēsies tanī dienā, kad ar draudzi 

un enģeļiem nonāks zemes virsū.  

5) Lūk. 19, 16-19; tiem, kas ar podiem uzcītīgi pelnījuši, tiek dots valdīt pār 10 un 5 

pilsētām miera valstī, jo lielā postā viņi palīdzēja mazākiem brāļiem. Bet šai Rakstu vietai 

var būt vispārēja nozīme.  

6) Jāņa 12, 47, 48; tanī dienā ienaidniekus tiesās Vārds.  

7) Ap.d. 2, 20. Tā Kunga lielā un spožā diena nāk, kad saule virs zemes taps tumša un 

mēness taps par asinīm.  

8) 2. Tim. 4, 8; Tit. 2, 13; svētības diena tā Kunga ļaudīm, diena, kad viņu cerības 

piepildīsies, kad viņus kronēs un liks valdīt.  

9) 2. Pēt. 2, 9; dievbijīgie tika izglābti, netaisnie paturēti līdz sodības dienai, tagad saņem 

savu sodu.  

10) 1. Jāņa 3, 1-2; draudze tagad Viņam līdzīga, kopā ar Viņu atklājas godībā, jo viņa To jau 

redzēja pie pirmās augšāmcelšanās.  

Tā esam iepazinušies ar svarīgākām Rakstu vietām, kas tēlo Jēzus atkalatnākšanas 

notikumu.  

 

3. 

Notikumu kārtība Jēzus atkalatnākšanā. 
Arī šeit gribam izsargāties no cilvēcīgas fantāzijas un teikt tikai to, kas pamatots uz augstāk 

minētām Rakstu vietām.  

a) Atsevišķie nogrupējumi gatavojas.  

Draudze ģērbjas baltos tērpos, kļūst Jēzum līdzīga un kopā ar Viņu sēž kara un uzvaras 

gājiena sedlos.  

Jūdi, kas dzīvo lielā posta laikā un pieņēmuši kādu citu, kas nāca pats savā vārdā, saprot, 

ka viņi ir pievilti. Antikristus vara viņiem apnikusi; neapslāpējamas ilgas pēc Mesijas 

pārņem viņu dvēseles. Viņi gaida.  

Zvēra apustuļi un piekritēji ir savas varas kalngalos, tie ir ņēmuši virsroku visās dzīves 

parādībās, lepojas ar vispasaules mieru un pie tam trin zobenus, gatavojas karam, itkā 

nojauzdami lielā Ķēniņa tuvošanos. Pagāni un tautas, kas izkaisīti pa visu pasauli, nejūsmo 

par sātana varu un kas nepieņem zvēra zīmi – visi no bēdām mocīti, gaida jaunās dzīves 

ausmu.  

Ja ģeķīgās jaunavas tad vēl dzīvos, viņas ir nelaimīgas un nomāktas, meklē patvērumu 

mežos un alās, raud un sēro, ka viņu lampas bijušas tukšas, un gaida savu likteni, par ko 

Raksti nekā nesaka.  

 

b) Notikumi dabā.  

Tad tuvojas Jēra lielā dusmības, uzvaras un godības diena. Vispirms tas manāms dabā. 

Pazib dīvains zibens, kāds vēl nav redzēts; saule paliek tumša; mēness gaisma top asiņaina. 

Zvaigznes krīt zemē kā gatavas vīnogas. Baigā tumsā līgojas debesu kalni, slīd un viļņo vējā. 



Zeme līgojas, salas noslīd no savām vietām, pazūd dzelmē. No kalnu plīšanas rodas jūras, 

vēji, dūmu stabi, nāve un izmisums. Arī daba pārdzīvo savu grēku sūdzēšanu, bet tā vēl 

neiet bojā. Pēkšņi šinī chaosā un tumsā debess malā atspīd brīnišķīga zvaigzne. Cilvēka 

dēla zvaigzne! Betlemes zvaigzne, jaunā gaismā un mirdzumā, skaistāka kā jebkad agrāk!  

 

c) Nāk!  

Pienākusi Jēra dusmības un godības diena. Ciānas pamatakmens izslīd no savas vietas. 

Debess malā parādas jātnieks uz balta zirga un Viņa izredzētie svētie un Viņa svētie enģeļi 

to pavada. Visa debess mala klājas jātniekiem, viņu ir miljardiem. Tas Cilvēka dēls nāk ar 

lielu spēku un godību! Vaimanājat, tautas! Viņa vārds ir cienīgs un godājams: ķēniņu 

Ķēniņš un kungu Kungs, slepenais vārds: Dieva Vārds. Viņam mugurā ar asinīm aptraipīts 

apģērbs, pretstats viņa baltam zirgam un pavadoņiem. No tālienes visiem redzams: tas ir 

asinīm applūdušais Golgātas Kristus. Ko tu, viņa nonāvētājs domā? Viņa acis mirdz kā 

liesma; no Viņa mutes iziet liels zobens. Viņa apģērbu un galvu grezno ķēniņu rotas un 

kronis. Tagad Viņš ir gatavs karot par Dieva patiesību, karot un uzvarēt, turēt tiesu taisnībā 

un patiesībā, valdīt pār visiem pagāniem ar dzelzs rīksti. Enģeļu leģionu rokās skan 

bazūnes, viņi lido no vienas debess malas uz otru, pulcinot tautas uz tā Kunga dienu.  

 

d) Ak, tautas!  

Viņi jau dzird dīvainas skaņas, redz zibeņus, jūt kalnu līgošanos, redz zvaigzni mirdzam. Ārā 

no mājām! Visā pasaulē skan bazūnu skaņas. Visu acis vērstas uz austrumiem, kur debess 

malu klāj brīnišķīga blāzma. Tur vēl plīvo brīnišķīgs, balts mākonis. Redz jātniekus, simtus, 

tūkstošus, miljonus. Starp tiem viens lielāks jātnieks, varens, sarkans kā asinis.  

“Jēzus nāk!” Šausmīgi izbaiļu kliedzieni pūlī. Visi dreb, sevišķi zvēra draugi, ķēniņi, 

bagātnieki... Dzirdamas lūgšanas... kalnos! Viņi slēpjas alās un klinšu aizās. Meklē 

patvērumu no Jēra dusmības.  

Ciks spēcīgas ir svēto gaviles pirmās augšāmcelšanās dienā, tikpat spēcīgas ir tagad 

grēcinieku vaimanas. Pat nāves valsts dzīvo līdzi šim notikumam un dreb. Viņu redz arī to 

acis, kas Viņu nonāvēja.  

Viss tas nāca pasaulē tik pēkšņi, kā bērnasāpes, viņi neizglābsies.  

 

e) Neprātīgs mēģinājums.  

Pēdējā izmisumā zvērs vēlreiz mēģina pulcināt savus partijas biedrus un karaļus. Divi 

nāvīgie ienaidnieki stāv viens pret otru, gatavi izšķirošai cīņai. Bet cīņas iznākums jau 

iepriekš zināms. Varenā balsī enģelis debesīs aicina putnus uz lielām vakariņām, ēst 

pretinieku miesas. Notiek īsa cīņa, kas izvēršas par antikristus varas un viņu pretinieku 

iznīcināšanu. Lidojošās čūskas un viņas sūtņu laiks ir pilns.  

Nav jābrīnas, ja šinī acumirklī ļaunais vēlreiz mēģina sevi aizstāvēt; drosme viņam vēl ir. 

Ikdienišķā dzīvē mēs redzam, ka ir cilvēki, kas visbriesmīgākā un mežonīgākā veidā var 

uzstāties pret Kristu un Viņa pielūdzējiem, un izšķirošos brīžos izrāda lielu drosmi. Tā arī 

velns nekautrējas uzstāties pret Dievu; viņš nebaidījās iejaukties Paradīzes dzīvē un 



uzstāties pret Kristu Viņa laicīgā dzīvē. Arī šeit darīšana ar līdzīgu parādību. Viņš vēl mēģina 

glābt ko var, un saceļ pret Kristu savus piekritējus. Bet nekas nav glābjams. Viņa laiks ir 

pilns.  

 

f) Ķēniņš uz godakrēsla.  

Tagad Ķēniņš sēž uz godakrēsla. Viņam līdzās Viņa svētie, izredzētie, kam būs jātiesā 

pasaule un tautas. Enģeļi pulcina virs zemes dzīvojošos cilvēkus. Klusi ļaužu pulki virzas 

tuvāk godakrēslam. Sākas liela tautu tiesāšana. Bet šo tiesāšanu nedrīkst sajaukt ar miroņu 

tiesāšanu, kas notiek pēc tūkstotsgadu miera valsts. Tur vairs nav ne zemes, ne debess, 

tiesa tiek turēta pēc tā, kā ierakstīts grāmatā. Bet šinī tiesā tiek spriests pēc darbiem. Šeit 

tiek tiesātas tautas, bet tur vienīgi miroņi.  

 

4. 

Jēzus atkalatnākšanas nolūks. 
Tas ir divējāds: a) turēt taisnīgu tiesu, b) nodibināt savu valsti.  

 

a) Tiesa.  

1) Apsūdzētie. Ļaudis tuvojas godakrēslam. Notiek liela kustība. Pūli sāk šķirt. Zvēra 

piekritēji tiek nostādīti pa kreisi, Kristus piekritēji – pa labi. Šeit ir tie, kas darījuši labu un 

palīdzējuši mazākiem brāļiem – jūdiem – lielā posta laikā. Pa kreisi ir arī zvērs ar viltīgo 

pravieti, viņu pielūdzēji un zīmi pieņēmušie, podu neaugļotāji, tie, kas virs zemes no Viņa 

kaunējās, it sevišķi lielā postā, kad notika smagas vajāšanas. Šeit ir Dieva noliedzēji, 

maukas, burvji, zagļi, laulības pārkāpēji, bailīgie, slepkavas un visi kas mīl un dara melus un 

briesmīgas lietas. Bēdīgi, ka šeit novietoti arī remdenie kristīgie, kuri neaugļoja savu podu, 

kuri kaunējās no Kristus, kuri spīdzināja un zaimoja savus darba biedrus, kalpus, kuri 

neuzvilka kāzu tērpus. Tie ir cilvēki, kas savu dzīvību mīlēja vairāk nekā Kristu. Tie sargāja 

savu dzīvību un tagad to zaudē, kamēr tie, kas to Jēzus dēļ bija zaudējuši, to brīnišķā kārtā 

atkal atrod.  

2) Lietas izmeklēšana.  

Katrs apstāklis tiek ņemts vērā. Sevišķa vērība tiek piegriezta tiem darbiem, ko pa labi 

stāvošie darījuši mazāko brāļu labā, grūtos posta laikos. Tāpat tiek piegriezta vērība tam, 

ko pa kreisi stāvošie nav darījuši. Tādēļ, ka tā Kunga tiesa ir patiesa un taisna, spriedumi 

tiek taisīti pēc vispusīgas apsvēršanas. Tā vienam būs vieglāks sods kā otram, un vienai 

zvaigznei ir vairāk gaismas kā otrai.  

3) Spriedums.  

Bargs un baigs tas ir priekš āžiem un nezālēm pa kreisi, svētīgs un skaists kviešiem un avīm 

pa labi. Sātans tiek saistīts un iemests bezdibenī uz tūkstots gadiem. Zvērs, viltīgais 

pravietis un viņu biedri iet tieši uz ugunszaņķi. Viņa karaspēks, kas tai lielā dienā 

iedrošinājās pret Viņu karot, tiek nokauts; putni ēd viņu miesas, viņu gari iet uz miroņu 

valsti. Visi nepaklausīgie, Dieva noliedzēji un vajātāji cieš atriebības uguns liesmās, viņi tiek 



iemesti, kur uguns nekad neizdziest; viņi ir noraidīti no Dieva un Viņa vaiga godības, viņi 

tiek mocīti verdošā sēra zaņķī, svēto enģeļu un Jēra priekšā, un viņu sāpju dūmi ceļas 

mūžīgi mūžam. Kā nolādēti, viņi ir galīgi atstumti no Dieva. Tā Kunga mutes zobens ir 

padarījis savu darbu, Vārds ir iztiesājis savu tiesu.  

Atbaidoša un baiga aina.  

Kvieši un avis pa labi, kā svētītie, tiek aicināti iemantot valsti, jo miera valsts sākas. Tagad 

viņi ir atpestīti no nāves, sāpēm, slimībām un posta – viņu asaras tiek nožāvētas; miesas 

un dvēseles trūkumi beidzas – bads, nabadzība, bēdas un sēras pazūd. Tiem, kuri tika 

vajāti, tagad tiek dota atdusa Viņa godībā un skaistumā. Taisnie mirdz kā debess zvaigznes. 

Tagad draudze tiek iecelta par Dieva un Kristus ķēniņu un priesteri.  

Kāda gaiša un godības pilna nākotne gaidāma Dieva tautai un Viņa piekritējiem!  

 

b) Valsts nodibināšana.  

Pretinieka vara tagad gāzta un debess Kungs nodibina savu valsti, kur valda Dieva Jērs, 

ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs. Viņa svētie ar Viņu iemanto valsti uz mūžīgiem laikiem. 

Viņa valsts ir mūžīga valsts, kas ilgs tūkstots gadus un pēc tam mūžīgi.  

Viņa ļaudis tai svētības dienā tiek kronēti un viņiem dots valdīt pār desmit, pieci un vienu 

pilsētu. Apustuļiem tiek dots valdīt pār divpadsmit Izraēla ciltīm. Visas valstības un tautas 

padotas Kristus varaiTikai vienreiz pēc tūkstots gadu miera valsts sātans vēl mēģina 

iznīcināt šo valsti, bet tas neizdodas.  

Tā Kunga svētie ir tagad Viņam līdzīgi un ar Viņu atklājušies godībā; tagad viņi ir tie, kam 

viņiem jābūt. Dieva valsts ir nākusi virs zemes, sākas liela atdusas diena. Paradīze atkal ir 

virs zemes. Svētīgs, svētīgs!  

Draugi, Dieva ļaudīm vēl gaidāms atdusas laiks; tādēļ katrs lai pasteidzas iet šinī atdusā! Lai 

visiem top zināms, ka šeit mums nav paliekamas pilsētas, tādēļ meklēsim citu, un 

meklēsim, pirms nav par vēlu! Pasteidzies, glāb savu dvēseli! Jo tā Jēra dusmības diena var 

pienākt, un kas var Viņa priekšā pastāvēt?  

 

 

VII. 

Miera valsts. 
“Jo zeme ir pilna tā Kunga atzīšanas,  

itkā ūdens apklāj jūras dibenu.” Jes. 11,9.  

 

1. 

Dažādi uzskati. 
Par iepriekšējo nodaļu teicu, ka uzskati par Jēzus atkalatnākšanu atšķiras ne visai stipri. Bet 

par miera valsti sakāms tieši pretējais.  

 



a) Seši dažādi uzskati.  

Nekādas miera valsts!  

Kāds ļoti izplatīts uzskats neatzīst nekādas miera valsts, izņemot jaunu zemi un jaunas 

debesis, kas kādreiz būšot. Vismaz virs zemes nebūšot nekādas miera valsts. Visādi 

jēdzieni par miera valsti esot tikai jūdu mantojums, kas gaidījuši redzamo valsti. Šis uzskats 

galvenokārt pamatojas uz paša Jēzus vārdiem: “Mana valsts nav no šīs pasaules.” Uz šo 

vārdu pamata tiek apgalvots un tā izprasts, ka virs zemes nevarot gaidīt nekādas miera 

valsts. Pie tam vārdi “miera valsts”, un “tūkstots gadu miera valsts” Bībelē nemaz neesot 

minēti. Tā tad jautājums par miera valsti vispār esot ļoti apšaubāms jēdziens, kas vedot pie 

slēdziena, ka neesot nekādas sevišķas miera valsts.  

 

Kristīgas baznīcas un kristīgas valsts miera valsts.  

Cits uzskats pastāv uz to, ka kristīgas baznīcas un kristīgas valstis jau nodibinājušas miera 

valsti virs zemes. Kur nopietna kristīga draudze un kristīga valsts ir ņēmusi varu savās 

rokās, tur jau esot miera valsts. Pārkāpumi un noziegumi tur esot ierobežoti, kari 

neiespējami, cilvēki dzīvojot kristīgā miera garā. Tā jau esot miera valsts virs zemes.  

Sociālistiska miera valsts.  

Kāds novirziens tic, ka miera valsts virs zemes nodibināšoties caur sociālistisku kustību, kas 

nesīšot līdzi brālību, pārticību, vienlīdzību un mieru. Naids, strīdi, netaisnība, kapitālistiska 

vara, kari – viss tas beigšoties. Sociālisms esot spēcīgs miera valsts nodibinātājs.  

Kristīgi demokrātiska un Tautu Savienības miera valsts.  

Ir zināmas aprindas un cilvēki, kas tic, ka miera valsts pienākšot caur kristīgo demokrātisko 

valsts varu. Šis uzskats cenšas panākt, lai visi kristīgie piedalās vēlēšanās, jo caur to 

parlamentos un pašvaldībās tikšot ievēlēti ticīgie. Šie krietnie un kristīgie vīri nodibināšot 

patiesu kristīgu varu, aizliegšot visu ļaunu. Tādā ceļā kristīgie tikšot pie varas un 

pakāpeniski virs zemes nodibināšoties miera valsts.  

Lielas cerības liekot arī uz Tautu Savienību. Šī, visu tautu vienošanās būšot iespaidīgs 

faktors pret karu, verdzību un citiem ļaunumiem. Pateicoties Tautu Savienības varas 

izplatīšanai virs zemes, beidzot varēšot nodibināt pastāvīgu mieru, labklājību un drošību.  

Garīga miera valsts. 

 Kāds izplatīts uzskats ir tas, ka virs zemes jau esot miera valsts, bet tikai gluži garīgā veidā. 

Miera valsts esot to cilvēku sirdis, kurās valda Dieva miers. Velns ap tiem staigājot kā 

rūcošs lauva, bet viņš nespējot tiem kaitēt, jo viņi esot miera valstī. Priekš viņiem sātans 

jau esot iekalts važās. Viņš gan varot vajāt Dieva pretiniekus, bet Dieva ļaudis nevarot 

aizsniegt. Šis savādais uzskats ir izplatīts dažās aprindās. Starp citu tam piekrīt arī kāds 

Tallinas mācītājs un savā orgānā “Meie kirik” (“Mūsu baznīca”) šo jautājumu pamatīgi 

iztirzājis. Pēc viņa domām Rakstos ne vārds neesot teikts par miera valsti virs zemes, 

izņemot Par. 20, ko atkal vajagot izprast īpatnējā veidā. Tā tad šis gluži garīgais uzskats 

apgalvo, ka virs zemes jau esot nodibināta miera valsts – cilvēku sirdis.  

Miera valsts debesīs.  



Beidzot pieminēšu uzskatu, kas gan atzīst miera valsts pastāvēšanu, nevis virs zemes, bet 

debesīs. Miera valsts laikā debesīs, virs zemes esot sodības un nāves pēdas, tuksnesis; 

zeme esot sātana ieslodzīšanas vieta.  

Pastāv vēl vairāki citi uzskati par miera valsti, bet mēs aprobežosimies ar pieminētiem.  

 

b) Dažas kritiskas piezīmes par šiem uzskatiem.  

Rakstu vietas, ko pievedīšu nākošā daļā, mums pierādīs trīs faktus, proti, ka miera valsts 

patiešām būs, ka tā būs virs zemes, un kāda viņa būs. Tur mēs gūsim skaidrus pierādījumus 

un varētu atteikties no augstāk pievesto uzskatu kritizēšanas, bet skaidrības dēļ par katru 

uzskatu teikšu pāris vārdus.  

 

Neesot nekādas miera valsts.  

pats Jēzus esot teicis, ka viņa valsts neesot no šīs pasaules, un visos Rakstos neesot 

sastopami vārdi “miera valsts”un “tūkstošgadu miera valsts”.  

Tiešām, vārdus “miera valsts” mēs Bībelē neatrodam, bet pati miera valsts un tās jēdziens 

ir Bībelē tik skaidri izteikts, ka par miera valsts esamību nevar būt šaubu.  

Katrai Dieva vārda patiesībai mēs neatrodam nekādu sevišķu nosaukumu, bet gan 

atrodam tās būtību. Piemēram, mēs Bībelē neatrodam vārdu “trīsvienība”, un tomēr tāds 

jēdziens tur ir. Nekur Bībelē nav teikuma: “Kas nesvēta manu atdusas dienu, tas netiek 

manā atdusā”, pat tādas domas Bībelē neatradīsim, tomēr adventisti tieši šo 

nepastāvēšanu ņem par savu uzskatu pamatu. Bībelē nav vārda “dievgalds”, nedz arī tāda 

jēdziena par svēto vakariņu, kāds parasti tiek domāts zem vārda “dievgalds”. Tā tad Bībelē 

ir jēdzieni, kuriem trūkst atbilstošu, dogmatisku vārdu. Pati dogmatika ir radījusi vārdu – 

trīsvienība, - tā ir radījusi dogmatiskus un ticības atzīšanas mācības vārdus, kuriem vispāri 

trūkst Dievvārda jēdziena, kā jau redzējām vārdos dievgalds, atdusas diena u.c. Šādu vārdu 

ir vēl daudz. Bet ar šādiem faktiem mēģināt pierādīt, ka nekādas miera valsts neesot, ir 

nepareizi. Vajag atcerēties, ka Dieva patiesībās ir gadījumi, kad spēkā ir vārds: “Burts 

nokauj.” Visu nav jāmeklē burtā.  

Kad Jēzus Pilātus priekšā saka, ka Viņa valsts nav no šīs pasaules (Jāņa 18, 36), jeb kad Viņš 

paskaidro varizejiem, ka Dieva valsts nenāk ārīgi nomanāma, bet ka tai ir viņos (Lūk. 17, 

20.21.); jeb kad apustulis saka, ka Dieva valsts nav kaut kas ārējs, bet ir “Taisnība un miers 

un prieks iekš Svētā Gara” (Rom. 14, 17.) tad mums ir skaidrs, ka Jēzus un Dievvārds runā 

par garīgas miera valsts nākšanu, kas caur Svēto Garu nāk cilvēku sirdīs un pasaulē 

nodibina Jēzus draudzi. Šī Dieva valsts bija nākusi līdz ar Jēzus parādīšanos un Svētā Gara 

izliešanas dienā iegāja cilvēku sirdīs ar savu taisnību, mieru un prieku. Tā bija tīri garīga 

valsts un netika veidota no šīs pasaules, kuras gudrība ir ienaids pret Dievu. Tādēļ, ka jūdi 

ar Mesijas atnākšanu bija cerējuši arī uz miera valsts nodibināšanu no neatjaunotiem 

cilvēkiem, Jēzus nostājās pret šo uzskatu; vēlāk to darīja arī apustuļi 

Bet ka nostāšanās pret šo nepareizo uzskatu anulētu jēdzienu par miera valsti, to mēs no 

sacītā nedrīkstam izprast. Ar to mēs uzstātos pret Bībeli, noraidītu vienu no visgaišākām 

Bībeles patiesībām un arī atpestīšanas darba pilnīgo uzvaru. Nē! Garīgas jeb iekšējas Dieva 



valsts atnākšana kopā ar Jēzus pirmo parādīšanos ir sagatavošanās Viņa valsts tapšanai 

lielā godībā. Jo ne no šīs pasaules, bet no Dieva tautas tiek veidota šī valsts; nevis no 

miesīgas, bet no garīgas tautas. Tādēļ, ka pie pirmās Jēzus atnākšanas šīs garīgās tautas vēl 

nebija, bet Svētam Garam gadusimteņiem ilgi to vajadzēja izveidot un jūdi gaidīja 

miesīgas, materiālas miera valsts nākšanu, Jēzum vajadzēja nostāties pret šo nepareizo 

uzskatu, kas gribēja Svētā Gara darbību nodibināt uz miesīga pamata.  

Jēzus ir nevien idejisks, bet arī faktisks Ķēniņš. Viņa Dāvida godakrēsls un valsts ir mūžīga, 

nedalāma. Šī valsts pasaulē vēl redzami nepastāv, bet tā nāks līdz ar Kristus 

atkalatnākšanu (Mat. 16, 28). Tad Viņš sēdēs uz sava godakrēsla (Mat. 25, 31.) un savam 

mazam ganāmam pulciņam dos valstību (Lūk. 12, 32.), tādu, kā tas Tēvs Viņam novēlējis 

(Lūk. 22, 29. 30.). Jau pirms tam, kad ienaidnieki Viņam nolikti apakš kājām, Viņš jau valda 

kā Ķēniņš (1. Kor. 15, 23-28.); tādēļ, ka pēdējie ienaidnieki tiek pārvarēti tikai pēc miera 

valsts (Par. 20, 10. 14.) ir skaidrs, ka jau miera valstī Jēzus valdīs kā Ķēniņš. Tādēl Viņš arī 

nenoliedz tās redzamās valsts nodibināšanu, kad apustuļi Viņam pēc augšāmcelšanās par 

to jautā, bet atbild, ka šis laiks ir Tēva noslēpums, un griež vērību uz to, ka Svētais Gars 

caur Jēzus pielūdzējiem grib uzsākt šīs valsts uzbūves priekšdarbus. “Bet jūs dabūsiet 

spēku, kad tas Svētrais Gars pār jums būs nācis, un būsiet mani liecinieki līdz pat pasaules 

galam,” jo visas tautas pieder pie Viņa valsts (Ap. d. 1, 6-8.). Tā tad debesu Kungs visu 

ķēniņu pēdējais nodibina valsti, kurai nav gala (Dan. 2. 44.).  

Ar to īsumā būtu atbildēts uz pirmo uzskatu, kas neatzīst miera valsts pastāvēšanu. Raksti 

ir pilni Kristus valstības tēlojošām vietām, mēs varētu pievest vēl vairākas, bet pagaidām to 

nedarīsim. Turpmākā daļā par Rakstu vietu apskatu tas vēl būs redzams.  

Kristīgas baznīcas un kristīgas valstis esot miera valsts.  

Par šī uzskata nepareizību mums nav daudz jārunā. Vēsture mums jau sniegusi daudz 

skaidrības. Vai viduslaikos katoļu ticība nebija stiprākā vara visā pasaulē, vai viņa nevaldīja 

pār tautām, zemēm, valstīm un valodām? Tad nu vajadzēja pastāvēt laimei, mieram un 

labumam visā pilnībā. Bet tas bija vien no tumšākiem, asiņainākiem un baigākiem laikiem 

virs zemes. Jeb atcerēsimies šausmīgo pasaules karu ar sekojošām revolūcijām un bēdām, 

kas vēl jūtamas līdz šai dienai. Kristīgas valstis iesāka karu un armijas gāja viena pret otru 

kristīgas svētības pavadītas. Visi pēckara posti kristīgās zemēs sasniedz augstāko pakāpi. 

Pat visneizglītotākais cilvēks šo faktu apgaismojumā nedrīkstētu apgalvot, ka kristīga valsts 

un kristīga baznīca veidos miera valsti. Kas radies no miesas, arī paliks miesa, un tas ir 

naids pret Dievu. Nē, kristīga pasaule nekādu miera valsti nenodibinās! Attiecībā uz šo 

uzskatu, spēkā ir Jēzus vārdi: “Mana valsts nav no šīs pasaules.” Arī Rakstos šeit pretējais 

uzskats neatrod nekādu atbalstu, un valsts un baznīcas kopdzīve ir solis pret Dieva gribu 

un pret Vārdu.  

Sociālistiskā kustība nodibināšot miera valsti.  

Šī kustība gan cenšas sasniegt lielus mērķus, bet pateicoties viņai, Jēzus miera valsts tomēr 

nenāks. Iemesli ir saprotami. Mēs jau zinam, ka miera valsts spēks ir caur Svēto Garu 

atjaunotie cilvēki. Kamēr cilvēki nepiedzimst no jauna, viņi nespēj radīt jaunu dzīvi. Mēs to 

redzam pat vistuvākā sadzīves veidā, ģimenē. Nelīdz laulāto, vecāku un bērnu dabīgā 



mīlestība un simpātijas, rodas strīdi, nepatikšanas. Kā tad sociālistiskā iekārta lai spētu 

novērst karus starp rasēm, tautām un sabiedrības šķirām?  

Pie tam sociālisma virzieni ir atikristiski. Sociālistiskais gars darbojas ar atriebību un 

revolūcijām. Viņš nespēj atjaunot cilvēkus, resp. apstākļus, ne arī nodibināt miera valsti. 

Sociālisms ir tikai liels un varens cilvēka gara ilgu atspoguļojums pēc miera valsts un 

labākiem laikiem. Šīs kustības sparīgā izplatīšanās ir zīme par miera valsts tuvošanos un 

drīzo uzvaru. Bet dzīve un Dieva Vārds rāda, ka sociālisms ir pārejoša parādība, kas Jēzum 

atnākot, izbeidzas un tādēļ tas nespēj nodibināt miera valsti.  

Kristīga demokrātiska kustība un Tautu Savienība nesīšot pasaulei miera valsti.  

Aiz tā paša iemesla, kādēļ sociālisms nespēj nodibināt miera valsti, to nespēj arī kristīga 

demokrātiska kustība. Likumdošanas un vēlēšanu ceļā neviens nespēj iznīcināt ļaunumu, 

kas arvien bijis par kara un posta cēloni. Miera valsts var pastāvēt tikai tur, kur jaunā dzīve 

caur Kristus Garu pilnīgi nostiprinājusies. Tas notiek tikai Kristum atkal atnākot. Kristīga 

demokrātiska kustība ir mēģinājums vecos svārkus salāpīt ar jaunu ielāpu. Cieš abi.  

Uz Tautu Savienību jāraugas kā uz pēckara politisku sportu, ko aiz garlaicības piekopj 

diplomāti. Grūti ticams, ka kāds politiķis, izņemot dažus fanātiķus, nopietni raugas uz 

Tautu Savienību, šo laicīgo, apstākļu radīto, parādību. Kā kristīgie no viņas lai sagaida 

miera valsti?  

 

Miera valsts esot garīga.  

Viņa esot iekš tiem, kuri caur pirmo augšāmcelšanos no grēka un nāves dusas gājuši 

mūžīgā mierā. Sātans tiem vairs netiekot klāt.  

Šinī uzskatā ir daudz patiesības un skaistuma. Daļas gūšana pie Dieva patiesības dvēseli 

tiešām nes Dieva un miera valstī; bet tas ir pārāk vienpusīgi. Jēzus ir ne tikai neredzamais 

Kēniņš, kas atpestījis mūsu dvēseli. Nē! Viņš ir atpestījis arī mūsu miesu un visu pasauli. Kā 

dvēsele caur pestīšanu iegūst Dieva mieru, tāpat miera valstī iegūs  Dieva mieru arī mūsu 

miesa, visa redzamā pasaule. Tāpat, kā dvēsele, ieguvusi Dieva mieru, atbrīvojas no 

noziedzības un grēka slimībām, tā arī miesa un visa miera valstī dzīvojošā cilvēce 

atbrīvosies no visām noziedzībām un miesas slimībām.  

Pestīšana ir pilnīga. Neaprobežosim to vienīgi ar iekšējo dzīvi un dvēseli. Gaidīsim Dieva 

laikmetu. Viņa miera valsts pienāks visā pilnībā. Bet kāda gan tagad šeit varētu pastāvēt 

miera valsts? Paskatīsimies uz dvēseles mokām, slimībām, nabadzību, nešķīstību un 

bēdām, kas nomāc pasauli. Apsatigājiet visus pasaules cietumus, nespējnieku patversmes, 

vājprātīgo namus, trūcīgo dzīvokļus un baigos misiones laukus Tibetā, Ēģiptē, Afrikā, un 

tad nākat un runājat par miera valsti. Mūsu sirds no šausmām apstātos.  

Jeb padomāsim par Dieva valsts  darbinieku rūpēm un raizēm, viņu bēdām par bojā 

ejošām dvēselēm, padomāsim par ticīgo dvēseles sāpēm viņu neticīgo piederīgo dēļ. 

Rūpes par savējiem un aicināšana atgriezties, kamēr vēl laiks, - tās ir smagas iekšējas cīņas 

un miesas mokas. Un izsmiekli un nicināšanas, kas jācieš sapulcēs. Noturēt sapulci tur, kur 

Dievu neatzīst, bet kur darbojas sātana spēki, prasa lielu piepūlēšanos un pacietību. Tās ir 

grūtas cīņas, un viņas saprotamas tikai tiem, kas viņās atrodas.  



Arī tas nav taisnība, ka sātans nevar piekļūt Dieva ļaudīm. Kas nokļuva Dieva paradīzē pie 

Ievas, kas kārdināja Jūdasu, kas iegrūda postā vīru “pēc Dieva sirds”, aizveda spējīgo Dieva 

kalpu Dēmu atpakaļ pasaulē, mīlēt to, kas pēdējā laikā ar asti nogāž zvaigžņu trešo daļu, 

tas sniedzas visur, kur ļaudis nav nomodā. Bet būt nomodā ir kara stāvoklis un par 

pamieru nevar būt runas pirms tūkstots gadu miera valsts, kad sātans tiek saistīts.  

Patlaban nav pilnīgas miera valsts, ne iekšējas, ne ārējas. Bet tam Kungam atnākot, tā 

nodibināsies visā pilnībā. Tādēļ mēs nedrīkstam svētības un uzvaras dzīves spēku sajaukt 

ar Jēzus redzamo miera valsti virs zemes, kā tas noticis ar augstāk minētā uzskata 

piekritējiem.  

Miera valsts esot debesīs.  

Par šo uzskatu mēs šeit nerunāsim, jo jautājumam: “Vai miera valsts būs virs zemes” tiks 

veltīta kāda nodaļa.  

Ar to varētu beigt svarīgāko uzskatu apskatījumu. Kritika pierāda, ka šie uzskati 

nepamatojas uz Bībeles patiesībām. Tagad varam stāties pie miera valsti tēlojošo Rakstu 

vietu apskata.  

 

2. 

Rakstu vietas par miera valsti. 
Tādu Bībelē ir daudz, bet es minēšu tikai divdesmit vietas. No tām vienpadsmit ir galvenās 

un deviņas – papildu un paskaidrojošas vietas. Viņās iedziļinoties, Bībeles miera valsts 

jēdzienam atrodam sekojošas patiesības: miera valsts ir; tā būs virs zemes; pastāvēs 

tūkstoš gadu; tanī laikā sātans ir saistīts; miera valsts sākums, tās iedzīvotāji un dzīves 

parādības. Ar to būtu sniegta pietiekoši pilnīga aina.  

 

a) Galvenās Rakstu vietas par miera valsti.  

1) 3. Moz. 25. nod. Svabadības un dusas gads. Sešus gadus vajadzēja strādāt, septītais bija 

liels dusas gads zemei, cilvēkam, kustonim.  

Tad, pēc 7X7 gadiem nāca piecdesmitais, liels svabadības gads. Visi atdusējās; vergi tika 

brīvībā; visi, kas caur nabadzību un aizņēmumiem bija zaudējuši savas vietas, tās atguva. 

Šis gads bija svēts; šinī svabadības gadā dzīvoja brīvi, pārticīgi un droši. Nebija ne verga, ne 

parādnieka, ne nabaga, jeb bezdarbnieka un neviens nebija apkrauts ar pārmērīgu darbu. 

Arī svešie un piedzīvotāji tanī gadā tika brīvi un dabūja daļu no zemes svētības.   

Kāds nesalīdzināms pravietojums par nākamo miera valsti! Grēkā krišanas lāsts tad būs 

uzvarēts. Izraēls nekad pilnā mērā nav svētījis šo gaviļu jeb svabadības gadu, šaubīdamies, 

vai zeme tiešām nesīs tik daudz augļu, ka varēs pārtikt bez darba, jeb aiz mantkārības, lai 

iegūtu vēl vairāk, neatbrīvotu vergus un neatdotu ķīlas. Bet vēl pienāks laiks, kad visa 

zeme pilnā mērā svētīs svabadības gadu – miera valstī.  

Jau šīs grāmatas sākumā minējām, ka septiņas pasaules radīšanas dienas, un it sevišķi 

septītā – ir zīme par gaidāmo miera valsts laiku; to pašu šeit pareģo arī svabadības gads. 

Pēc sešām dienām – viena dusas diena, pēc septiņiem gadiem – viens dusas gads. Pēc 7X7 



gadiem – viens gaviļu, dusas, brīvības un miera gads. Tā tie posmi top garāki. Pie Daniela 

mēs jau skaitām 70X7 gadu-nedēļas, kamēr nonākam līdz septītam gadu-tūkstotim, t.i. 

lielam gaviļu, brīvības un miera valsts gadutūkstotim.  

2) Dāv. dz. 72. Brīnišķīgs un pārliecinošs miera valsts apraksts. Tas Ķēniņš valda taisnībā, 

bēdīgie un nabagi tiek pacelti. Kalni nes ļaudīm mieru. Visi ķēniņi viņam klanās. visas 

tautas Viņam kalpo. Viņa vara sniedzas no jūras līdz jūrai. Pārticība un auglība pilda zemi. 

Varas darbi ir izbeigušies. Viņa vārds paliek mūžīgi, visi pagāni slavē Viņu un Dievu, Kas 

dara brīnumus.  

Kaut gan tas viss teikts par Salamanu, šo dziesmu lasot, nākam pie pārliecības, ka šeit ir 

dziļākas domas, ka tas ir pravietojums par nākamo miera valsti. Salamana miera pilnā 

valdīšana uzskatāma kā valsts simbols.  

3) Jes. 2, 2-5;   Mihas 4, 2-8. Jehovas nama kalns – draudze – ir paaugstināts pār visiem, 

ļaudis steidzas pie viņa. No šejienes nāk pareizā likumdošana, ticības dzīve un Dieva gribas 

atklājums. Šeit pār tautām tiks spriesta taisna tiesa, ko nespēja Ženēvā un Hāgā. 

Pateicoties tam, kari pilnīgi izbeidzas. Ieroči tiek pārkalti par zemes apstrādāšanas rīkiem. 

Karaspēkus vairs neuztur, militārās mācības vairs nenotiek. Tautas dzīvo mierīgi zem 

saviem vīģes kokiem. Tad jūdi tiek sapulcināti un viņi staigā ar savu Dievu, pieņem savu 

ķēniņu Mesiju.  

Tautu savienības, sociālisma un Anglijas valdības sapņi piepildījušies, bet citādā ceļā, nekā 

viņi cerēja; to visu veikusi Jēzus miera valsts.  

Saprotams, ka visas augstāk aprakstītās parādības var notikt tikai virs zemes.  

4) Jes. 11, 1-9. Nāk Ķēniņš no Isaja celma. Valda gudrībā, stiprumā un taisnībā (šeit 

pravietis redz kopā abas Jēzus atnākšanas), 4.p. beigās sākas otrās atnākšanas apraksts. 

Viņš sitīs zemi un nokaus bezdievīgos. Viss tas saskan ar to, ko esam atraduši Par. 19. 

nodaļā. Ar bezdievīgo nokaušanu virs zemes, sākas laimīgs laiks, jo kad zvērs ir nokauts un 

sātans saistīts, tad sākas miera valsts. Visur patiesība un taisnība. Dzīvnieku valstī naids ir 

pazudis, jo ļaunais ir saistīts (šeit zem dzīvniekiem nav jāsaprot ļaunus cilvēkus, kā to domā 

miera valsts noliedzēji, bet šeit runāts tieši par dzīvniekiem), un visur valda miers. Pasaule 

ir pilna Jehovas atzīšanas, “kā ūdens apklāj jūras dibenu.” 

Vai virs zemes jau bijis tāds laiks, un vai tas vispār iespējams, ja nebūtu Jēzus miera valsts? 

Un, pats par sevi saprotams, ka tas viss notiek virs zemes. Sevišķi svarīgs šinī ziņā ir 

teikums: “Zeme ir pilna tā Kunga atzīšanas.” Nekad pasaule nav bijusi pilna Jehovas 

atzīšanas, tas būs tikai miera valstī.  

5) Jes. 3. nodaļa.  Nesalīdzināma goda pilna dziesma par miera valsti. Sausā un tukšā zeme 

zied un nes bagātīgus augļus. Dievs nāk un miesas kaites zūd. Dieva ūdens veldzē zemi, 

lauvas un zvēra niknums ir pazudis, kā jau arī dzirdējām 11. nodaļā. Svēts ceļš ved uz Ciānu 

un Jehovas atpestītais Izraēls iet turp ar mūžīgu līksmošanos. Ja mēs šo Rakstu vietu 

apskatam arī no tīri garīga viedokļa, šeit tomēr ir varena miera valsts aina, jo citādi nekad 

virs zemes nebūtu tāda laika. Šeit viss sacītais norisinās virs zemes.  

6) Jes. 60-62 nod.;  65, 13-25;   66, 10-24.  Šeit pieminu vairākas Rakstu vietas, jo visas 

attēlo vienu un to pašu notikumu. Kā pravietis 11. nodaļā redzēja kopā Jēzus pirmo un 



otro atnākšanu, tā arī šeit viņš ar savu pravieša skatu redz reizē miera valsts svētību un 

jaunās zemes un jaunās debess godību. Atstāju lasītājam pašam atrast kādi teikumi 

attiecas uz miera valsti un kādi uz mūžību.  

60. nodaļas pirmajā pusē Izraēls sapulcējas savā dzimtenē, pie tam pagānu tautas viņam 

palīdz. Tas ir miera valsts notikums. Šeit šīs nodaļas beigu panti pa daļai jau apraksta dzīvi 

mūžībā. 61. un 62. nodaļas vēl paskaidro Izraēla dzīvi miera valstī. To visu jālasa un jāizprot 

ar iekšēju gaismu.  

Nod. 65, 13-25 sapin miera valsts notikumus ar notikumiem mūžībā. Piem. 17. un 18. p. 

skaidri runā par mūžību, bet 25. pants par miera valsti, pārējie runā par Izraēla likteni.  

Tas pats atkārtojas arī 66, 10-24 p. Šeit sīki tiek aprakstīta arī Izraēla dzīve un 

dievkalpojumi miera valstī, ka viņi atkal ieved priesteru amatu un ievēro dusas dienu. Tik 

pat ticama, kā jaunās debesis un zemes pastāvēšana mūžībā, tik pat droša ir Izraēla 

nākotne miera valstī (22. pants). Dusas dienas sludinātāji, kuri nemana, ka pravietis šeit 

reizē runā par mūžību un miera valsti, uz 22. un 23. pantu pamata savu dusas dienu grib 

pārvietot mūžībā, jaunās debesīs un jaunā zemē. Bet pie tam viņi aizmirst, ka jaunā 

pasaulē vairs nav ne dienas, ne nakts; saule, kas noteic dienu un nakti, ir pazudusi un 

“viņas vārti netiek aizslēgti dienā, jo tur nav nakts.” Tā notiek, ja mēs pareizi neprotam 

sadalīt Taisnības Vārdu.  

Minētās Jesajas grāmatas nodaļas runā par miera valsti virs zemes un Izraēla dzīvi tanī 

laikā. Atsevišķi teikumi tur iekļuvuši tādēļ, ka pravieša acis tālu redzējušas.  

7) Jer. 30, 16-24;  31. Jehova atpestī Izraēli no Bābeles. Efraims, šis iemīļotais dēls, 

atgriežas mājās. Šeit viņš dzīvo tā Kunga apsardzībā. Viņam dota nesalīdzināma svētība; 

viņa raudāšana un bēdas rimst, ienaidnieki ir pazuduši. Dievs ar viņu sastāda jaunu 

žēlastības derību. Mozus likumi šeit atkal paliek spēkā, jo tie domāti Izraēlim, ne draudzei.  

Tagad nav tāda jūdu svētības laika, arī mūžībā nebūs, jo tur būs gluži jauni apstākļi. Arī 

zvēra varas laikā tās nav, jo tad jūdi tikai pulcējas, bet brīvu dievkalpojumu nav. Tā tad tas 

būs vienīgi miera valstī virs zemes, kā tas skaidri redzams no aprakstiem.  

8) Eceh. 36, 22-38, 37 un 40-48 nod. Arī Ecehiēls savas grāmatas beigās apraksta Izraēlim 

miera valsts svētību, kaut gan arī viņš redz notikumus kopīgi ar citiem tā Kunga dienas 

notikumiem. Izraēls tiek šķīstīts, dabū jaunu sirdi. Gars ieiet viņos, līdzīgi miroņu kauliem 

viņi top dzīvi, sapulcējas savā zemē, vienojas un dzīvo zem sava Ķēniņa Dāvida vadības. 

Dievs ir viņu Tēvs, viņi ir Viņa svētītie bērni. Lai gan šinīs ainās mēs redzam vispārējo 

svētību Dieva tautai, tomēr nedrīkstam aizmirst, ka šeit vispirms runāts tieši par Izraēla 

svētību virs zemes miera valsts laikā.  

40-48 nod. sīki apraksta Izraēla jūdu dievkalpojumus, templi, priestera amatu, tautas 

sadalījumu un zemes izlietošanu tanī laikā. Beidzot no tempļa sāk plūst svētības straume. 

Viss tas vēl nav noticis pēc Ecehiēla laikmeta, un nenotiks arī mūžībā, tā tad tas notiek 

miera valstī.  

9) Dan. 2, 44;   7, 14.   Šeit runāts par miera valsti kā Dieva mūžīgo valsti, kas vairs nepāriet 

citas tautas rokās, bet gan iznīcina visas citas ķēniņu valstis. Viņam ir liela godība un vara, 

un visas tautas kalpo tam Kungam. Šī valsts uz mūžību pāriet Visvarenā svēto rokās.  



Daniels vairs neredz Izraēla likteni, bet draudzes daļu miera valstī. Jau agrāk dzirdējām, ka 

draudze nāks kopīgi ar Kristu un viņai miera valstī piešķir varu. Šī vara viņai arī paliek, 

kamēr sātans taisa pēdējo uzbrukumu. Tā arī Daniela vārdi par miera valsti ir ļoti noteikti. 

Šī miera valsts kādreiz virs zemes tiešām nodibināsies.  

10) Zakarijas. 8. nod. Izraēls atkal pulcējas savā zemē. Tur dzīvo laimīgi un droši, neviens 

šķērslis viņus neattur. Jeruzāleme atkal palikusi par viņu galvas pilsētu. Pēc pravieša 

Zakarijas tas vēl nav noticis, bet miera valstī notiks.  

11) Par. 20, 1-6.   Tas Kungs ir atnācis, sātans tiek ieslodzīts uz tūkstots gadiem. Tautām 

tagad ir miers, jo vairs nav kārdinātāja. Kristus draudze, mocekļi un pirmās 

augšāmcelšanās dalībnieki, sēž ar Kristu uz goda krēsla un kopīgi ar Viņu valda tūkstots 

gadus. Viņi ir svēti un svētīgi, un viņiem bija daļa pie pirmās augšāmcelšanās, bet citi 

miroņi pirms miera valsts nodibināšanas netapa dzīvi.  

Tās ir svarīgākās Rakstu vietas par miera valsti. Varētu pievest vēl dažas, bet aprobežošos 

ar minētām.  

Vai miera valsts vispār eksistēs? Vai tā būs virs zemes?  

Kas uz šo iespaidīgo simbolu, pravietojumu, Dieva solījumu, pirmās augšāmcelšanās 

pirmtiesību un svētīšanas pamata to vēl noliedz, tas no Bībeles patiesībām neatstāj 

akmeni uz akmens. Jo ka tik pārliecinoši un spilgti izteiktas Dieva Vārda patiesības un 

solījumi būtu tikai alegoriski, ko mēs vispār Bībelē varētu turēt par patiesību?  

Miera valsts būs, un tieši virs zemes. Visi citādi uzskati rodas no tā, ka Rakstu vietas par 

miera valsti nav tikušas cītīgi un pareizi izlasītas un saprastas. Protams, tiem cilvēkiem nav 

iespējams palīdzēt, jo viņi Bībeli iztulko sev par ļaunu.  

 

b) Pierādošas un paskaidrojošas Rakstu vietas.  

Augstāk apskatītās Rakstu vietas mums pilnīgi ir izskaidrojušas jēdzienu par miera valsti. 

Tomēr šeit pievedu vēl dažas vietas, pierādījumam un jēdziena vispusīgai saprašanai.  

Lūk. 22, 29-30.  “Es jums esmu novēlējis to valstību.” Apustuļi šai vietā ēd un dzer pie Viņa 

galda; sēž godakrēslos un tiesā divpadsmit Izraēla ciltis. Ka tieši Izraēls spēlē tik ievērojamu 

lomu, mums jāpiekrīt, ka šeit ir runa par dzīvi miera valstī.  

Lūk. 19, 13-15.  Kāds augstas kārtas cilvēks gāja uz tālu zemi un tur iekārtoja sev valsti. Tad 

viņš atgriezās un apspriedās ar saviem kalpiem. Tas Kungs pēc pestīšanas darba gāja pie 

Tēva, caur pestīšanas uzvaru iemantoja sev valstis, kas grēkā krišanas laikā bija pārgājušas 

sātanam. Kad laika mērs pilns, atnāk tas Kungs, ar saviem Kalpiem, apspriežas tai svētā 

tiesā, dod viņiem varu pār pilsētām un divpadsmit jūdu valstīm, un pārņem varu 

nonākšanai virs zemes. Miera valsts sākas. Kā citādi varētu izprast šīs Rakstu vietas?  

Lūk. 13, 28-29. Tā Kunga parādīšanā visi viņa pretinieki tiek izraidīti (sk. nodaļu “Jēzus 

atkalatnākšana”), bet draudze, tūliņ pēc pretinieku izraidīšanas, noiet miera valstī.  Virs 

zemes notiek lielas Ķēniņa kronēšanas svinības, un svētie sēž ar Viņu pie galda.  

mat. 25, 34. “Nāciet šurp, iemantojiet šo valstību!” Zīmīgi, ka Jēzus šos vārdus saka tieši 

miera valsts sākumā, Kad Viņš draudzi ved pie uzvaras. Par mūžību Bībele, liekas, nelieto 



vārdu “valstība”, jeb to lieto ļoti reti un ar citu nozīmi, kamēr miera valsts vienmēr tiek 

nosaukta par valstību.  

Mat. 26, 29.  Jēzus saviem apustuļiem sola vairs nedzert no vīna koka augļiem, kamēr ar 

tiem nebūs sava Tēva valstī. Vai mūžībā vēl reiz tiks dzerts no vīna koka augļiem, to mēs 

nezinam; bet miera valstī tiks dzerts, jo tur Izraēls dzīvo zem saviem vīna kokiem. Jēzus 

teica, ka dzeršot tikai sava Tēva valstī ar apustuļiem. Bet mēs zinam, ka starp Jēzus 

satikšanos ar apustuļiem un mūžību ir tūkstošgadu valsts; tā tad šis vārds attiecas uz miera 

valsti.  

Mihas 5, 4. Viņš stāv un gana savu pulku Jehovas spēkā, ganāmpulks dzīvo droši un Viņš ir 

liels līdz pasaules galiem. Kas cits varētu būt šis gans, ja ne Jēzus? Un kur Viņš gana spēkā 

un lielumā, ja ne miera valstī? Uz ko citu būtu attiecināmi šie teikumi?  

Eceh.  37, 25.  “Mans kalps Dāvids būs viņu valdnieks mūžīgi.” Ecehiēls taču dzīvoja pēc 

Dāvida, kā viņš par Dāvidu tā varēja teikt? Bet mēs zinam, ka Jēzus ir Ķēniņš uz Dāvida 

troņa. Pēc Ecehiela sludināšanas, Viņš vēl nav dabūjis savu valstību. Bet visā Eceh. 37. 

nodaļā redzams, ka tas virs zemes kādreiz notiks. Bet kur, ja ne miera valstī?  

Ap. d. 1, 6-8.  Apustuļi ir ziņkārīgi un interesējas, kad Jēzus nodibinās Izraēla valsti. Ka Viņš 

to darīs, to viņi zin. Jēzus to nenoliedz, tikai laika jautājums paliek noslēpums. No apustuļu 

jautājumiem manāms, ka viņi to gaida atgriežamies virs zemes. Arī uz to Jēzus nesaka nē. 

Viņš tikai liek gaidīt Svētā Gara spēku un tad rosīgi visā pasaulē sagatavot šīs valsts 

atnākšanu.  

Lūk. 19, 16-19.  Jau agrāk minējām, ka Jēzus savus uzticīgos kalpus, kas bija labi tirgojušies 

ar podiem, ir nolēmis iecelt par valdniekiem pār attiecīgu pilsētu skaitu. Kā un kur tas būtu 

domājams, ja ne svēto valdīšanas laikā miera valstī?  

Nu esam apskatījuši dažas Rakstu vietas, kurās ir norādījumi par miera valsti. Kaut arī 

vārds “miera valsts” Bībelē nav pieminēts, no Rakstu vietām redzējām, cik nopietna, dziļa 

un plaša ir miera valsts ideja un jēdziens Svētos Rakstos.  

Šīs Rakstu vietas mums noskaidrojušas miera valsts atrašanās vietu, proti, tā būs virs 

zemes. Bet tādēļ ka par šo jautājumu ir vairākas domu starpības, veltīsim tam atsevišķu 

nodaļu.  

 

3. 

Vai miera valsts būs virs zemes? 
Jā, miera valsts būs virs zemes! Šī apgalvojuma apstiprināšanai Rakstos atrodam 

pieckārtējus pierādījumus: a) Vecās Derības tautu dzīves kārtība un tām dotie solījumi; b) 

Jēzus uzvara caur pestīšanu; c) visi ar miera valsti saistītie notikumi un parādības norisinās 

virs zemes; d) visas miera valsti tēlojošās Rakstu vietas runā par zemi; e) nav nevienas 

Rakstu vietas, kas liktu saprast, ka miera valsts nebūs virs zemes.  

Apskatīsim šos pierādījumus.  

 

 



a) Vecās Derības tautu dzīves kārtība un tām dotie solījumi.  

Esam jau minējuši, ka Izraēls vēl nav ieņēmis visas tās zemes, kādas tam nozīmētas. Vēl 

nekad viņa zemes, tautas un dievkalpojumu iekārta nav bijusi tāda, kādu Dievs to 

nozīmējis. Tagad rodas jautājums: vai tie ir tikai murgi jeb dievišķīga patiesība? Ja tie būtu 

murgi, Bībeles vērtība galīgi sabruktu. Nē! Mums šeit darīšana ar Dieva mūžīgiem 

rīkojumiem un virs zemes pienāks tāds laikmets, kad visi Dieva rīkojumi un solījumi 

piepildīsies, un tas laikmets būs miera valsts.  

Jāievēro arī tas, ka mūžībā nav vairs dievnamu (Par. 21, 22). Tādēļ Ecehiēla jaunais 

dievnams var pastāvēt tikai miera valstī.  

Jeb padomāsim par tiem vareniem solījumiem, ko Dievs devis Izraēlim caur praviešiem, 

sevišķi caur Jesaju, Ecehiēlu, Mihu un Joeli. Tauta atkal tiek pulcināta, top dzīva, atbrīvojas 

no pagāniem, no pārējām tautām un viņu dieviem. Viņa steidzas uz savu zemi – Palestīnu, 

pieņem savu Dievu, Viņam kalpo, dzīvo laimīgi apsolītā zemē. Viņa ierīko dievkalpojumus 

pēc Dieva dotiem rīkojumiem. Mesija ir viņu ķēniņš.  

Tie ir skaidri un noteikti formulēti solījumi, par tiem runā kā par neapšaubāmu patiesību. 

Arī Jaunā Derība to apstiprina, sevišķi Romiešu 11. nodaļa. Bet mēs zinam, ka Dieva 

solījumi Viņā ir jā un āmen, tie piepildās. Par to liecina arī jūdu tagadējā vēsture un 

cionistiskā kustība.  

Visi šie solījumi saistīti ar zemi, ar Palestīnu, tāpat arī jūdu kustība. Ja mēs pieņemsim, ka 

šie skaidrie un daudzie solījumi atkārtojas vairākās vietās un zīmējas uz draudzi jeb ko citu, 

ko tad lai domājam par Dieva solījumiem un kā tos lai uzskatam? Ko lai domājam par jūdu 

tautu un viņas vēsturi? Kā mēs sev varētu izskaidrot jūdu vēstures brīnumus?  

Šo Vecās Derības tautām doto solījumu gaismā miera valsts nevar būt citur, kā virs zemes, 

kur arī viss piepildas.  

 

b) Jēzus uzvara caur pestīšanu.  

Tā prasa, lai miera valsts būtu virs zemes. Iedziļināsimies šai jautājumā.  

Pasaule ar savu pilnību ir radīta caur Kristu, ir radīta Viņam, pieder Viņam un arī patlaban 

pastāv caur Viņa varu (Jāņa 1, 1-3;  Kol. 1, 16;  Ebr. 1, 2). Viņš ir nolikts par visa mantinieku, 

ir pasaules īpašnieks, apbalvots juridiskām tiesībām.  

Šis Viņa mantojums, pateicoties Viņa bērnu nepaklausībai, ir nokļuvis zem Viņa 

ienaidnieka varas (1. Moz. 3, 17-19). Ar to lepojas arī ienaidnieks (Lūk. 4, 5-7) un ar 

zināmiem noteikumiem to piedāvā atdot īpašniekam. Protams, tas Kungs noraidīja šo 

nekaunīgo priekšlikumu, jo Viņš savu īpašumu nodomājis atgūt atklātā cīņā. To Viņš ir 

darījis Golgātā, pie krusta.  

Patlaban Jēzus atkal ir pilntiesīgais pasaules mantinieks; to skaidri saka Ebr. 1, 2 un Kol. 1, 

16. Viņam mirstot par savu tautu, To atzīst arī saule un mēness, kas nevar palikt pasīvo 

skatītāju lomās. Zeme trīc sāpēs, saule apklāj savu vaigu.  

Miera valsts jautājums virs zemes ir saistīts ar jautājumu, vai likumīgais pasaules 

mantinieks savu īpašumu spēs atgūt no sātana? Ja Viņš to nespēj, arī Golgātas uzvara nav 



pilnīga. Bet ja Viņš to spēj, virs zemes vēl reiz būs Paradīze, liecība, ka īstais īpašnieks ir 

atgriezies. Tas var notikt vienīgi miera valstī.  

Ka tāda atkarošana notiks, par to visskaidrāko liecību dod Rom. gr. 8, 19-23. Visa daba 

dzied ilgu dziesmu pēc labākiem laikiem. Daba un kustoņi nojauš, ka arī viņi pieder pie 

labākas pasaules un labākam saimniekam, un ilgojas pēc Viņa, gaida ar nepacietību.  

Un viņi negaida velti. Dieva bērnu parādīšanās godībā, kad viņi atgriežas ar to Kungu, 

Dieva bērniem par godu arī daba atbrīvojas no ļauna. Īpašnieks ir atgriezies un izdeldējis 

naidu. Ādama kļūdīšanās Paradīzē izlabota (Rom. 5, 12-21). Arī kustoņi atkal dzīvo mierā, 

bez naida (Jes. 11, 6-9). Viss tas norisinas virs zemes, miera valstī. Tādēļ – ja ticam Kristus 

pilnīgai uzvarai uz Golgātas, esam spiesti arī ticēt miera valstij virs zemes, kur vēl reiz 

atgriezīsies Paradīze; pretējā gadījumā Jēzus uzvara nebūtu pilnīga. Bet Jēzus uzvara ir 

pilnīga un tādēļ viņa pestīšanas darbs atbrīvo pasaules matēriju un garu, Viņš atgūst savu 

īpašumu.  

Tā tad arī Golgātas krusta un pestīšanas pilnīguma dēļ miera valstij jābūt virs zemes. Tieši 

šeit, kur tika izcīnīta izšķirošā kauja, tiks baudīts arī uzvaras prieks.  

 

c) Miera valsts notikumi norisinas virs zemes.  

Visi miera valsti pareģojošie notikumi nosaka miera valsti virs zemes. Padomāsim par 

sekojošiem faktiem. Sātans pie pirmās augšāmcelšanās tiek nomests zemē, šeit viņš valda. 

Arī svētie ar Kristu nonāk virs zemes. Šeit notiek karš un tiesāšana; šeit sātans tiek iekalts 

važās un iemests bezdibenī. Daži saka, ka šī zvēra nomešana bezdibenī, nozīmējot viņa 

nomešanu no debesīm uz zemi. Bet mēs zinam, ka sātans tika nomests zemē jau tad, kad 

draudze tika pieņemta debesīs. Un lielā posta laika sātans taču valda virs zemes. Tagad 

viņš tiek iekalts važās un iemests bezdibenī, prom no zemes virsas. Kur ir šis bezdibens, to 

nepētīsim, jo Radītāja rīcībā ir neskaitāmi daudz vietu.  

Arī augstāk aprakstītā kauja starp Jēzu un Viņa ienaidnieku notika virs zemes. Izglābies no 

cietuma, sātans uzsāk savu pēdējo karu – un atkal virs zemes. Tad no debesīm krīt uguns 

un iznīcina viņa piekritējus. Visi solījumi un notikumi saistīti ar zemi. Tikai pēc tūkstots 

gadu miera valsts, pēdējā tiesā zeme un debess pazūd, tās aiziet kā satīta grāmata un 

viņas vieta netiek atrasta; bet līdz tam laikam zeme un debess pastāv. Ar miera valsts 

atnākšanu saistītie notikumi runā skaidru valodu, ka visas miera valsts dzīves parādības 

norisināsies virs zemes. Citas iespējamības nav.  

 

d) Visas miera valsti tēlojošas Rakstu vietas runā par zemi.  

Par to jau plašāk runāts agrāk. Atcerēsimies vienīgi sekojošus faktus. Neauglīgās zemes 

kļūst auglīgas, kustoņi paliek labi, Jehovas atzīšana pilda zemi, tautas pārkaļ ieročus darba 

rīkos un vairs nekaro, jo visur valda taisnība un misiones darbs iet plašumā. Visi šie 

notikumi liecina par miera valsti virs zemes.  

 

 

 



e) Nevienas pretīmrunājošas Rakstu vietas.  

Interesanti, ka Bībelē nav nevienas vietas, kas liecinātu, ka miera valsts būtu debesīs. Tikai 

pēc miera valsts tiks radītas jaunas debesis un jauna zeme; līdz tam visi notikumi norisinās 

virs zemes.  

 

Mana sirds pateicas Dievam, ka virs tās zemes, kur bija tik daudz asaru, naida, asinis, vaidu 

un izmisuma, Jēzus uzvara vēlreiz tik vareni parādīsies, ka visiem debess karaspēkiem, 

tumsības varām un tautām būs jāatzīst: “Jēzus Kristus ir tas Kungs, Viņš ir uzvarējis un 

valda!” pateicos Dievam, ka Golgātā lietās asinis nav bijušas bez vērtības, bet ka ar tām 

visa pasaules pilnība atpirkta Dievam.  

Tā ir godības pilna uzvara! Par to mēs varam priecāties!  

 

4. 

Miera valsts iedzīvotāji. 
Sākot miera valsts iekārtas un iedzīvotāju apskati, draud briesmas dot vaļu fantāzijai; tādēļ 

mēģināsim turēties cieši pie tām patiesībām, ko saka iepriekš pievestās Rakstu vietas. Arī 

šeit atteiksimies no attiecīgu Rakstu vietu citēšanas, jo tas traucētu lasīšanu. Bet 

uzmanīgais lasītājs pats manīs, ka šīs domas ņemtas no agrāk minētām Rakstu vietām. 

Turēdamies pie Rakstiem, mēs būsim pasargāti no fantāzijas miera valsts dzīves parādību 

apskatīšanā.  

Miera valsts iedzīvotājus mēs varētu sadalīt sekojoši: a) tumsības varas, b) miera valsts 

valdība, c) jūdi, kā miera valsts pavalstnieki, d) citas tautas, e) draudze ar to Kungu.  

Tātad šos grupējumus apskatīsim tuvāk.  

 

a) Tumsības varas.  

Patiesību sakot, tie nav miera valsts iedzīvotāji, bet bija virs zemes jau pirms miera valsts 

nodibināšanas. Kur viņi ir miera valsts laikos?  

Zvērs, viltīgais pravietis un viņu piekritēji – visi viņi jau ir verdošā ugunszaņķī. Kur šis 

ugunszaņķis atrodas un kā viņus turp nogādāja, par to mēs nelauzīsim galvas. Dieva 

ģeografija ir daudz plašāka par mūsējo un viņa “raķet-lidmašīnas” lido arī turp, kur cilvēka 

mašīnas netiek.  

Pats sātans, šis valsts valdnieks un dievs, starp nepaklausīgiem bērniem ir padarījis savu 

darbu, tos spīdzinājis un vajājis, viņš ir iekalts važās un iemests bezdibenā. Arī par šī 

cietuma atrašanos mēs nedomāsim, zinādami, ka Dieva rīcībā ir viss kosmoss. pasaule, kas 

dzīvoja ļaunumā, priecājas, ka atbrīvojusies no šī briesmoņa varas. Visi gavilē.  

 

b) Valdība miera valstī.  

Kāda valdība būs miera valsts laikā? Jēdziens par valsti taču vienmēr saistīts ar valsts varu.  

Pēc praviešu pareģojumiem uz Dāvida godakrēsla sēž lielais miera valdnieks Jēzus Kristus, 

visu ķēniņu Ķēniņš. Viņš savu gribu panāk ar spēku, likumus ieved dzīvē Viņa svētā tauta – 



Kristus draudze. Kristus ir likuma noteicošā, un draudze – izpildītāja vara. Visi ķēniņi atzīst 

Viņa varu un tai padodas. Visaugstākā svētie ir Dieva un Kristus ķēniņi un priesteri un ar 

Viņu valda tūkstoš gadus. Dažiem no tiem ir dota vara pār desmit, pieci jeb vienu pilsētu – 

pēc nopelniem. Viņi sēž uz godakrēsliem, spriež tiesu pār Izraēla ciltīm un ir izpildītāja vara 

centrālās pašvaldībās.  

Vai tagad Jēzum un Viņa draudzei kautkur, piem. Jeruzālemē, ir sava galvaspilsēta, vai tur 

var aizbraukt ar vilcienu un redzēt Jēzu, vai Viņš dzīvo savā pilī? Tie ir ļoti cilvēcīgi 

jautājumi. Man liekas, ka Jēzus atrodas tādos apstākļos, kā pēc savas pirmās 

augšāmcelšanās virs zemes: Viņš nav saistīts ar laiku un vietu. Domājams, ka arī Viņa 

svētie būs šādā stāvoklī. Viņiem nevajag ne redzamas pilsētas, ne pastāvīga mājokļa. Viņi 

var parādīties brīžiem šeit, brīžiem tur – kā Jēzus savā augšāmcelšanās dienā un no kapiem 

iznākušie svētie tā Kunga nāves dienā. Arī viņiem nebija nekāda materiāla dzīvokļa. Liekas, 

ka augšāmcēlušās un pārvērtušās miesas ir iemantojušas gluži jaunas īpašības. Visa miera 

valsts valdība ir nodota šādu Dieva ļaužu rokās. Bet ja arī uz zemes miera valsts laikā 

apstākļi būs grozījušies, tad ļoti iespējams, ka viņi dzīvo lielās, brīnišķīgās būvēs.  

Būdami bruņoti ar šādu varu, viņi, varbūt, spēj nodibināt savu iekārtu arī uz citām 

planētām, varbūt pat tur, kur atrodas tumsības valdnieks. Bet par to Raksti klusē. 

Iespējamības ir dažādas, bet mums viņas vēl nav atklātas.  

Varētu rasties pat tāda doma, ka svētie būs tik daudz, ka pietrūks valstu, kur viņi varētu 

valdīt. Bet nav neiespējami, kā tad, kad laiks, attālums un tilpumi būs uzvarēti. Dieva 

izredzētie valdīs visā pasaules tilpumā. Ja Kristus pestīšanas iespaids sniedzas līdz visiem 

debess ķermeņiem, tad iespējams, ka arī svēto varai būs tik pat plašas robežas. Bet tās ir 

tikai mūsu nojautas un domas. No tā, ka Raksti par to cieš klusu, mēs saprotam, ka mums 

par to vēl nevajag zināt. Lai neviens savā gudrībā nejautā, kā šādas lietas iespējamas. Dievs 

ir visspēcīgs.  

 

c) Jūdi kā miera valsts pavalstnieki.  

Pirmie un tiešie miera valsts iedzīvotāji un pavalstnieki, kā tas jau agrāk minēts, ir jūdi. 

Jēzum atnākot viņi pieņem to kā Mesiju, kā Ķēniņu uz Dāvida troņa. Kas to tūliņ nav darījis, 

to dara miera valsts pastāvēšanas laikā. Tagad piepildas visi viņiem dotie solījumi. Ir liels 

jūdu atgriešanās laiks. Ar svētu sajūsmu viņi atrod un sveicina savu Mesiju.  

 

d) Citas tautas miera valstī.  

Miera valstī dzīvo arī citas tautas. Kādas? Liekas, ka zvēra vara nav bijusi tik plaša, ka būtu 

sasniegusi visus zemes galus ar tādu iespaidu, ka visi cilvēki būtu viņam padevušies un 

pieņēmuši viņa zīmi. Tie paliek dzīvot virs zemes. Pie Jēzus atnākšanas no miroņiem 

uzceļas arī mazi bērni.  

Jārēķinājas arī ar tiem, kuri līdz zvēra varas laikam nebija dzirdējuši Dievvārdu. Jēzum 

atnākot viņiem būs vieglāka dzīve, kā kalpam, kas nezinādams sava kunga gribu, mazāk 

cieš. Ja pagāni dzīvos arī miera valsts laikā, viņi būs daudz, jo vēl tagad, īsi pirms pēdējiem 

laikiem, virs zemes ir plašas cilvēku masas, kas nav dzirdējuši pestīšanas vēsti, un ņemot 



vērā pašreizējos apstākļus, jābaidas, ka viņi to arī nekad nedzirdēs. Pasaules evanģelizācija 

tiks veikta tikai miera valsts laikā, kā par to dzirdēsim turpmāk.  

Tūkstoš gadu laikā no miera valsts pirmajiem iedzīvotājiem izveidojies liels tautu pulks. Visi 

dzīvo mierā, padara zemi auglīgu, pēc tūkstoš gadiem sātans vēlreiz sāk karot pret Kristu 

un Viņa draudzi, un tas iespējams tikai tad, ja miera valstī bijis daudz iedzīvotāju.  

 

e) Draudze ar to Kungu.  

Kristīgās draudzes sevišķās svētības miera valsts laikā ir daudzpusīgas. Pirmkārt: visi Jēzus 

piederīgie no tās dabū daļu, jo viņi uzmostas no miroņiem pirmā augšāmcelšanās, pirms 

miera valsts, kamēr citi miroņi celsies augšām tikai pēc tūkstoš gadiem. Otrkārt: tanī laikā 

viņi valda ar Kristu kā ķēniņi un priesteri, tā tad tie ir nevis vienkārši miera valsts 

iedzīvotāji, bet varas izpildītāji. Arī šī svēto valdīšana pierāda, ka virs zemes ir daudz tautu. 

Treškārt: otrai nāvei nav varas pār viņiem, t.i. viņi jau stāv ārpus briesmām, miera valsts 

beigās sātans viņus vairs nevar traucēt un viņiem nav jāiet ugunszaņķī pie citiem 

grēciniekiem. Viņi kā draudze ir un būs ar to Kungu. Tas ir svētīgs stāvoklis. Jā, svētīgs un 

svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšāmcelšanās!  

 

Ja miera valsts laikā virs zemes vēl dzīvo ģeķīgās jaunavas, tad viņas pieder pie tautām, 

nevis pie draudzes; tādēļ viņas nedabū daļu no svētības, bet dzīvo kā parasta tauta. Bet kā 

jau vairāk reizes teikts, mēs viņu likteni nezinam.  

 

5. 

Dzīve miera valstī. 
Cilvēks ir ziņkārīgs, tas grib zināt visu, un sevišķi par dzīvi miera valstī. Bet tādēļ, ka Raksti 

par to runā samērā maz, rodas briesmas dot vaļu fantāzijai, kas atrastu bagātu vielu šai 

plašajā jautājumā. Lai no tā pasargātos, varam teikt un paskaidrot tikai to, ko atrodam 

Bībelē, bet tur par to teikts ne visai daudz.  

Kādas būs šīs dzīves parādības rakstu apgaismojumā?  

 

a) Dabas parādību norises.  

Dabas satricinājumi pie Jēzus atkalatnākšanas vēl nenozīmē pasaules bojā iešanu, bet tās 

pārvēršanu godības dzīvei. Tikai pēdējā tiesā pēc miera valsts zeme un debesis ar troksni 

sarūk un cilvēku nepilnīgie darbi sadeg.  

Jes. 30, 26 ļauj domāt, ka saule būs septiņas reizes gaišāka nekā tagad, un mēness būs tik 

pat gaišs kā saule. Ja tas tā ir, tad varam kaut ko iedomāties par dabas parādībām miera 

valsts laikā.  

Bībelē mēs lasam, ka cilvēki pirms ūdensplūdiem dzīvoja septiņas līdz desmit reizes ilgāk 

nekā tagad. Piemēram, Metuzāls bija desmit reizes vecāks par 96-gadīgu sirmgalvi. Liekas, 

ka šāds vecums gan būtu izskaidrojams ar tā laika labākiem klimatiskiem vai materiālās 

dzīves apstākļiem. Klimats pilnīgi atkarīgs no saules. Varam domāt, ka Paradīzē saule bija 



spēcīgāka un gaišāka, Jesajas vārdiem – “saules gaišums septiņkārt gaišāks.” Tā tas 

turpinājās līdz ūdensplūdiem, un deva cilvēkam iespēju ilgi dzīvot.  

Mūsu dienās runā, ka saule paliek tumšāka un aukstāka. Tas ļoti iespējams. Mēs ticam un 

pieņemam, ka šai parādībai ir kāds sakars ar bezdievību un netikumību, ar nešķīstu, 

grēcīgu dzīvi, kas ar katru dienu iesakņojas dziļāk. Nav šaubu, ka grēkā krišanai un 

bezdievībai universumā arī ir iespaids, kā to no Bībeles varam nojaust. Ar ļaunumu un 

nešķīstību arī dzīve virs zemes izsīkst. Piem., mēs lasam, ka pēc ūdensplūdiem cilvēka mūžs 

jau bijis tikai ap 80-600 gadiem. Visa miesa bija samaitājusi savus darbus, Dieva sodība pār 

viņu un visu universumu bija pieņēmusies.  

Miera valstī grēks un ļaunums pilnā mērā novērsts. Tumsības valdnieks, kurš arvien 

gribējis panākt tumsību visur, tagad ir saistīts arī pie saules. Saule šajās Dieva bērnu kļūdu 

labošanas dienās atgūst savu pirmatnējo spožumu: “Un mēneša gaišums būs kā saules 

gaišums, un saules gaišums būs septiņkārt gaišāks.”  

Ko šāda pārmaiņa nozīmētu priekš dabas? Jāatceras, tikai kāds ir saules iespaids uz zemi 

un auglību.  

Varam teikt, ka caur to dzīve kļūtu septiņreiz spējīgāka, zemes auglība pieņemtos 

septiņkārt, veselība būtu septiņkārt labāka un caur to mūžs septiņkārt garāks. Ar to caur 

Jēzu virs zemes atkārtotos Paradīzes dzīves apstākļi. Cilvēki atkal dzīvotu tik ilgi, kā pirms 

ūdensplūdiem, 70.g. vecs vīrs tiktu saukts par zēnu, viņš dzīvotu 700 gadus.  

Pateicoties tam, ka klimatiskie apstākļi būs tik labvēlīgi, tuksneši pārvērtīsies par ziedošiem 

laukiem un pļavām, zemes auglība ārkārtīgi pieņemsies. Ar septiņkārt mazākām pūlēm 

varēs sasniegt septiņkārt lielākus panākumus, ar septiņkārt mazāku darbu varēs tikt pie 

septiņkārt lielākas turības. Ūdens padarīs tuksnešus auglīgus, purvi pārvērtīsies auglīgos 

laukos.  

Pie šādiem klimatiskiem apstākļiem mainīsies arī veselības stāvoklis. Aklu acis taps 

atvērtas, kurlu ausis atdarītas, tizli lēkās kā stirnas, un mēmu mēle slavēs priecīgi (Jes. 31.). 

No slimībām cilvēks drīz būs atbrīvojies. Slimības īstais iemesls parasti ir grēks un kaislības, 

aiz ko stāv sātans. Pārpūlēšanās, nepietiekoša barība, seksuālie grēki, alkohols un visi citi 

veselību bojājošie faktori būs novērsti. Sātans būs saistīts un grēks aizdzīts; tā šinī jaunajā 

klimatā katra veselība ātri uzlabosies.  

Brīnišķīgu iespaidu šis klimats atstās uz dzīvnieku valsti. Tādēļ ka nabadzība, slimības un 

bēdas būs zudušas, arī dzīvnieks būs izglābts no savām bēdām, pūlēm un kalpības iznīcībai. 

Viņa mokas būs beigušās, viņš būs vesels un priecīgs. Tādēļ, ka sātans saistīts, starp 

dzīvniekiem izbeigsies naids, arī cilvēkiem pret dzīvniekiem nebūs naida. Vilks mājos pie 

jēra, pardelis apgulsies pie kazlēna, jauns lauva un trekni lopi būs kopā, un mazs zēns tos 

ganīs; govs un lāču māte būs kopā ganos, un viņu bērni gulēs kopā; zīdāms bērns 

priecāsies pie odzes cauruma, bāzīs savu roku alā, bet nekas ļauns viņam nenotiks. Kāda 

skaista miera aina visā dzīvnieku valstī!  

Miers dzīvnieku valstī veicina arī to, ka plēsīgie zvēri vairs neēdīs gaļu, bet apmierināsies ar 

zāli un augļiem. Asinskārība būs zudusi un “lauva ēdīs salmus kā vērsis.” Miera valstī zeme 

būs auglīga, tādēļ dzīvniekiem barības būs pietiekoši. Bads, šis asinskārības galvenais 



iemesls, būs zudis. Dzīvnieki dzīvos laimē un mierā. Dzīvnieku apsardzības biedrības izbeigs 

savu darbību.  

Tāda būs godības pilnā dabas dzīve miera valstī.  

 

b) Tikumība miera valstī.  

Arī tā būs nesalīdzināmi godības pilna. Taisnība un patiesība būs valdošie principi. 

Nabagam un nespēcīgam tiks spriesta taisna tiesa. Noziegumi, žūpība, krāpšanas, kukuļu 

ņemšana un visādi ļaunumi būs stipri aprobežoti.  

Dieva atzīšana pildīs zemi kā ūdens klāj jūras dibenu. Grēks gan vēl mājos cilvēkos, bet arī 

tas mazināsies. Gadās atsevišķas kļūdas, bet skubinātājs uz grēku būs saistīts, tādēļ 

grēkošanas tieksme būs mazinājusies.  

Gudrība un zinātnes būs iejūgtas radošā darbā un kalpos dzīves uzbūvēšanai un apstākļu 

uzlabošanai. Ļaunums ar savām sekām būs gandrīz pazudis, vara piemitīs labumam un 

taisnībai. Policijai un tiesām nebūs darba, cietumi stāvēs tukši. Tāda būs tikumības aina 

miera valstī.  

 

c) Politiskie un saimnieciskie apstākļi.  

Politiskā dzīve būs veidota uz gluži jauniem pamatiem. Partijas būs izbeigušas savus strīdus 

un nesaskaņas. Kristus varu atzīs visas tautas un varas. Kristus un Viņa svēto vara atrisinās 

visus nacionālos, starptautiskos un partiju konfliktus. Tādēļ kari un politisks naids aizmirsti. 

No ieročiem lies lauksaimniecības rīkus. “Savus zobenus viņi pārkaļ par cirpjiem.”  Ko 

nespēja Ženēva un Hāga, to panāks Kristus vara. Visas tautas jutīsies kā brāļi. Slepena 

diplomātija būs izslēgta.  

Arī saimnieciskās dzīves aina būs iepriecinoša. Jau zinam, ka zeme būs palikusi ļoti auglīga. 

Tādēļ nevienam nevajadzēs pārpūlēties ar darbu, daudz laika atliksies Dieva pielūgšanai, 

garīgās kultūras veicināšanai un tikumīgai audzināšanai. Ar darbu vairs neviens nebojās 

veselību. Slimokases un apdrošināšanas biedrības likvidēsies.  

Nabadzības nebūs, bads un trūkums būs zuduši. Tādēļ, ka visa zeme būs auglīga, tā varēs 

uzņemt daudz iedzīvotāju. Ikkatrs sēdēs zem sava vīģes un vīna koka; cietumnieki būs 

atbrīvoti, katram būs savs īpašums. Bankrotu vairs nebūs, nebūs arī bezdarbnieku. 

Saimnieciskā krīze būs pārgājusi. Nabagu mājas būs slēgtas.  

 

d) Garīgā dzīve miera valstī.  

Arī tā būs skaista. Jehovas nama kalns sniegsies pāri citiem kalniem, proti Kristus draudzes 

iespaids būs liels pie tautām un pār tām. Izraēls, padots Kristum, savam Ķēniņam, kalpos 

savam Dievam cītīgi un patiesībā. Tautas iepazīsies ar Dievu un Viņa Vārdu, nāks Ciānā 

mācīties Dieva atzīšanu. Būs misiones laiks pie jūdiem un tiem, kuri agrāk Dievu nebija 

atzinuši. “Šis Dieva valstības evanģelijums tiks sludināts visām tautām par liecību; un tad 

nāks tas gals.” Tas vārds šeit piepildīsies visā pilnībā. Tā tad evanģelizācija un tagadējā 

iekārta izbeigsies – tikai pie miera valsts. Proti, pasaules evanģelizācija tiks noslēgta 

tūkstoš gadu valsts laikā.  



Svētais Gars tiks izliets “uz visu miesu.” Šī Gara izliešana atšķiras no iepriekšējās ar to, ka 

tad Gars tika izliets tikai uz draudzi, bet šoreiz uz visu miesu. Tādēļ Jehovas atzīšana arī 

pildīs zemi. Tas būs svētīgs laiks tā Gara priekā.  

Ikdienas tie pielūgs savu Ķēniņu un Viņu godinās. Svētais ceļš un tilts vedīs pie ‘Jēra 

godakrēsla; pa to staigās svētie; nešķīstie tur nestaigās, jo tas ir draudzes ceļš, ceļš tiem, 

kam bija daļa pie pirmās augšāmcelšanās, jo viņi ir tie svētīgie svētie. Lielas gaviles 

atskanēs uz šī ceļa, jo šeit “Tā Kunga atpirktie griezīsies atpakaļ un nāks uz Ciānu ar 

gavilēšanu un mūžīga līksmība būs pār viņu galvām; prieks un līksmība tos apkamps, bet 

skumjas un bēdas bēgs projām.” 

Alleluja!  

Visu laikmetu cilvēku ilgas, politiskie centieni, mākslas un dzeju sapņojumi būs 

piepildījušies. Virs zemes būs iestājies jauns zelta laiks. Cilvēcē nonāks liels miers. Kristus 

uzvara būs redzama un pilnīga. Par atpestīšanas svētību dziedās un gavilēs svētie: “Tas 

Jērs, kas tapa nokauts, ir uzvarējis!”  

Čikagā ir mazas ielas, kuras ir tikai trīs pēdas platas. Šo ielu abās pusēs stāv ļoti augsti 

nami. Kādreiz viens no šiem  namiem aizdegās. Ap šausmīgā ugunsgrēka vietu pulcējās 

skatītāji. Ugunsdzēsēji mēģināja glābt ko spēja. Jau visas trepes bija liesmās. Pēkšņi 

desmitā stāva logā parādījās zēns, kas izmisis kliedza. Dzēsēji vēl mēģina iekļūt namā, bet 

tas nebij iespējams.  

Tanī brīdī namam tuvojas kāds vīrs, izlauzās caur pūli un ātru skatu uz logu pametis, 

pazuda namā. Bet viņš bija spiests atkāpties liesmu dēļ. Ar vienu skatu viņš novēroja ielas 

platumu, tad pazuda pretējā namā. Pēc dažiem mirkļiem atveras desmitā stāva logs, 

iepretim tam, kurā stāvēja zēns. Vīrs izkāpa uz loga. Pūlis aizturēja elpu. Taču viņš... Bet 

skaties. Kājām turēdamies pie palodas, vīrs nolaidās pāri ielai un ar rokām satvēra pretējā 

loga rāmi.  

“Kāp pāri, Vili!”viņš sauca, “jeb tu baidies?” 

“Nē, tēv!” 

Uzmanīgi zēns rāpās pāri tēvam, kas bija nācis viņu glābt. Skatītāji sastinga. Zēns laimīgi 

nokļuva pretējā namā. Bet tēva rokas bij nogurušas, tās atlaida rāmi un... uz ielas bruģa 

atradās līķis.  

Vilis bij izglābts caur tēva uzupurēšanos.  

Vai tu pazīsti To, kas uzbūvēja tiltu no grēkos degošās pasaules pāri antikristus posta aizai 

uz miera valsti? Šis tilts tika uzcelts Golgātā. Tur tev tiek sniegta glābēja roka. Vai to jau esi 

satvēris? Vai arī izlietojis šo glābšanas ceļu? Draugs, dari to šodien; citādi drīz iesi bojā!  

Jā, Dieva ļaudīm dusas laiks vēl priekšā. Gods tam Jēram!  

 

 

 

 

 



VIII. 

Pēdējais karš. 
“Tas Jērs, kas tapa nokauts, ir uzvarējis.”  

 

1. 

Pēdējā kara iespējamības. 
Apskatot notikumus, kas norisinās pēc tūkstošgadu miera valsts, mēs tuvojamies 

pašreizējās pasaules, t.i. debess un zemes gala notikumiem; tuvojamies mūžībai, kad Dievs 

radīs jaunu zemi un jaunas debesis. Tā tad mēs tuvojamies lielam apgriešanās punktam 

Dieva pasauļu vēstures ritumā.  

Cilvēki daudz runā un raksta par pēdējo karu. Ja kaut kur iesācies karš, starp kristīgiem, 

kuri tic Kristus atkal atnākšanai, arvien dzirdams jautājums: “Vai tas nav pēdējais lielais 

karš?”  

Caur dievvārdu un iekšējo nojautu cilvēkos ieaugusi doma, ka kaut kādam pēdējam karam 

esot jānāk. Šī doma pati par sevi ir dibināta un pareiza. Bet pēdējais karš nāks citā veidā un 

laikā, nekā parsti tiek gaidīts. Pēdējais karš notiks pēc tūkstošgadu miera valsts; vienas 

karojošās puses vadonis būs Kristus, otras – sātans. Šeit pēdējo reizi personīgi sastapsies 

rūcošais lauva un Lauva no jūdu cilts. Vienā kara pulkā būs pagāni un tautas, otrā draudze 

un debesu valstības bērni, jūdi, kuri miera valstī būs pieņēmuši Kristu. Viena puse uzbruks 

ar ieročiem, otrai ieroču nemaz nebūs, jo viņi tos jau sen pārkaluši darba rīkos... Pēdējais 

karš vispār neizvērtīsies par kauju, bet sātana karaspēks nonāks tikai līdz ielenkšanai, tad 

uguns no debesīm to iznīcinās.  

Tā tad pēdējais karš neiesāksies aiz politiskiem iemesliem un cilvēku vadīts, bet tas būs 

pilnīgi reliģioza rakstura un norisināsies starp diviem vareniem ienaidniekiem un viņu 

piekritējiem. Šis karš būs sātana pēdējais un neprātīgais uzbrukuma mēģinājums, kura 

iznākums viņam pašam jau būs zināms. Tomēr viņam būs prieks vēl pēdējos mirkļos 

traucēt Kristus valsts dzīvi, - jo jau viņa nodarbošanās un, galvenais, bojā ejot ievilkt postā 

pēc  iespējas arī vairāk cilvēku. Viņa uzvara un prieks ellē tam izliksies lielāks, kad viņš tur 

redzēs vairāk to cilvēku, par kuriem ir lijušas atpestīšanas asinis. Tas sātanam viņa 

šausmīgās mokās zināmā mērā dos atvieglinājumu. Tādēļ postā un bojā iedams, viņš 

centīsies, lai viņam līdzi nāktu pēc iespējas vairāk cilvēku. Tas viņam zināmā mērā arī 

izdosies.  

Par šo pēdējā kara ticamību vienam otram cēlušās šaubas, jeb pēdējā kara ticamība arī 

tikusi lietota par ieroci pret uzskatu, ka miera valsts būs virs zemes. Parasti šeit tiek 

uzstādīti trīs jautājumi: a) Sakarā ar pēdējo karu, Raksti (Par. 20, 7. 8) saka, ka “tad sātans 

no sava cietuma taps atraisīts un izies vilt tās tautas, kas tanīs četros zemes stūros, tos 

sapulcināt karā.” Te šķiet, ka zeme miera valsts laikā būs bijusi sātanam cietums, tā tad 

baigs tuksnesis. Kā tad miera valsts varēs pastāvēt virs zemes? b) kad Jēzum atkal nākot, 

pirms miera valsts nodibināšanas, visi Dieva pretinieki tika no zemes virsus iznīcināti, no 



kurienes nāks un kas būs pagāni, kas līdz ar sātanu aplenks svētos? c) Ja Kristus ar savu 

draudzi jau tūkstoš gadus valdījis zemi, kā kāds vēl iedrošināsies pārkāpt Viņa likumus?  

Tie ir svarīgākie jautājumi par pēdējā kara iespējamību un par miera valsts pastāvēšanu 

virs zemes. Par tiem dažas piezīmes.  

 

a) Velna cietums miera valsts laikā.  

Raksti saka, ka velns tiks saistīts, iemests bezdibenī un ieslodzīts uz tūkstoš gadiem (Par. 

20). Vai šis bezdibens būs kāda liela ala, vieta zemes virsū, kādā citā planētā, tas tieši 

netiek ziņots un tas arī nav no svara. Atbrīvojies no cietuma, sātans tūliņ dosies uz miera 

valsti, kā senāk uz paradīzi, un sāks vilt cilvēkus, kā kādreiz vīla pirmos cilvēkus (1.Kor. 3). 

Par to Raksti vienkārši saka: “Sātans taps atraisīts un izies vilt tās tautas.” Šeit nemaz 

nevajag minēt, ka viņš nāks uz zemi, jo no šī apraksta tas skaidri redzams. Skaidri teikts arī 

tas, ka pēdējais karš notiks virs zemes, kad sātans tiks atraisīts. Tā tad viņa cietums nebūs 

pati pasaule.  

No miera valsts apraksta jau zinam, ka pasaule būs līdzīga paradīzei, pilna Jehovas 

atzīšanas. Tādēļ viņa nebūs sātana cietums.  

 

b) Sātana karaspēks svēto aplenkšanā.  

Jēzus atkalatnākšanā pirms miera valsts tika iznīcināti zvēra pielūdzēji. Miera valsts laikā 

valdīs miers un tā Kunga vara. No kurienes tad nāks pagāni, kas sātana vadībā ies karot 

pret Kristu un Viņa draudzi? Kas būs Gogs un Magogs?  

Mēs jau zinam, ka pie Jēzus atkalatnākšanas pirmkārt tiks tiesāti tie, kuri būs pieņēmuši 

zvēra zīmi. Tanī laikā virs zemes dzīvos daudz cilvēku, kas nebūs dzirdējuši Dievvārdu. 

Tādēļ arī viņus tik bargi nesodīs, bet tie paliks miera valstī. Pateicoties steigai, zvērs nebūs 

paspējis visās pasaules malās apzīmogot cilvēkus. Arī mazie bērni, Jēzum nākot, netiks 

iznīcināti. šie pagāni dzīvos miera valstī un tūkstoš gados savairosies.  

Pār viņiem un jūdiem valdīs draudze, jo pirmās augšāmcelšanās svētība pastāvēs tieši iekš 

tam, ka viņi ar Kristu valdīs. Šīm masām tiks sludināts evanģēlijs, un miera valsts laikā 

piepildīsies Jēzus vārdi: “Šis Dieva valstības evanģēlijs taps sludināts visā pasaulē. visām 

tautām, un tad nāks tas gals.” Uz šo Jēzus vārdu pamata tūliņ pēc pasaules evanģelizācijas 

pienāks pasaules gals. Bet pasaules gals pienāks tikai pēc miera valsts, kad Jēzus savu 

valstību nodos Tēvam ( 1. Kor. 15, 24) un iznīcinās pēdējo ienaidnieku (1. Kor. 15, 26; Par 

20, 14). Nu mēs saprotam, ka pasaules evanģelizācija starp pagānu masām tiks pabeigta 

tādā ziņā, ka visas tautas būs dzirdējušas evanģeliju. Tas būs vieglāk iespējams, tādēļ ka 

velns būs saistīts.  

Pirmā augšāmcelšanās pagānu laika mērs un skaits taps pilns, un tas nozīmē, ka Kristus 

draudzei vairs netiks pievienoti pagāni. Bet tie pagāni, kas miera valstī vēl pieņems 

evanģēliju, kļūs svētīgi un “savu godu un slavu tur ienesīs.” Viņi nebūs tā Jēra brūte, bet 

kāzu viesi, jo Par. 21. un 22. nodaļās ir redzams, ka jaunajā Dieva pilsētā būs brūte un 

pagāni, kas taps svētīgi. Bet tie pagāni, kas miera valstī nepieņems evanģēliju jeb 

pieņemot viņā nepaliks, ies bojā līdz ar sātanu pēdējā karā.  



Pie šiem pagāniem pēc savas atbrīvošanas, sātans steigsies, lai viņus sagatavotu pēdējam 

karam. Patiesību sakot, pēdējais karš būs revolūcija, dumpis pret Kristu un viņa draudzes 

likuma varu.  

Gogs un Magogs ir noslēpumaini vārdi Par. 20, 8. un Eceh. 38. un 39. nodaļās. Šinīs 

nodaļās mēs atrodam vārdus Meseks un Tubals, arī Roša. Ko šie vārdi nozīmē un kas zem 

tiem jāsaprot, tas līdz šai dienai palicis noslēpums, un Bībeles pētniekiem par tiem radušās 

nesaskaņas. Dažas domas tomēr būtu uzstādāmas.  

1. Moz. 10, 2 Magogu, Meseku un Tubalu sauc par Jafeta dēliem, viņus uzskata par skitu 

senčiem. Zem Goga jāsaprot valdnieku un Magoga – tautu, valdniekam padotu. Skiti ir 

Āzijas veco tautu senči. Tātad Gogs ir kāds liels Āzijas valdnieks, Magogs – Āzijas tauta. 

Tādēļ Magogu varētu izprast kā Ķīnas, Indijas jeb Japānas rases kustību.  

Daži domā, ka vārdi Rošs, Meseks un Tubals nozīmējot raugoties no Palestīnas, tautas aiz 

kalniem, tā tad plašās Krievijas un Sicīlijas iedzīvotājus. Ir tādi, kas iedrošinas apgalvot, ka 

Rošs nozīmējot Krieviju, Meseks Maskavu un Tubals Tobolsku. Protams, ar šo vārdu 

iztulkojumu jābūt uzmanīgiem, jo vārdi Rošs, Meseks un Tubals Bībelē minēti agrāk, nekā 

Krievija un Maskava pastāvējusi.  

Bet viena lieta liekas ticama: lielu piekrišanu savam pēdējam karam sātans atrod pie 

nekulturālām Āzijas un Krievijas tautām. To ļauj domāt arī šo tautu ģeografiskais stāvoklis, 

viņu īpatnējā ticība un reliģiskie uzskati.  

Tā tad sātana karaspēks pēdējā karā ir pagānu masa, galvenokārt austrumu tautas, kuras 

miera valsts laikā nostiprinājušās zem Kristus valdības un tagad, sātana pierunāti, arī viņi 

brāžas pēdējā karā, pretim bojā iešanai.  

 

c) Drosme celt dumpi pret Kristus varu.  

Kā tas iespējams, ka tautas, kas desmitiem un simtiem gadu nodzīvojušas zem Kristus un 

Viņa draudzes valdības, kas redzējušas Viņa godību jeb par to dzirdējušas, kas zin, ka tas 

Kungs valda kā Ķēniņš, tomēr iedrošinas uzstāties pret Viņa varu? Kā viņi iedrošinas pacelt 

roku pret Dieva godakrēslu? “Tas nav iespējams,” teica kāds brālis, kas netic miera valsts 

pastāvēšanai virs zemes. Bet tieši šis apstāklis, ka tautas miera valsts beigās, ar sātanu 

priekšgalā, iedrošināsies celt dumpi, viņam bija par pierādījumu, ka miera valsts ir debesīs 

un zemes iedzīvotāji maz ko zin par Dieva varu. “Nevar būt, ka cilvēki, kuri pazīst tā Kunga 

varu, iedrošināsies izstāties pret Viņu,” viņš vēlreiz atkārtoja.  

Tomēr tā tas ir. Viņi to iedrošināsies. Tam ir daži iespaidīgi pamati.  

Mums jāņem vērā tas, ka grēks vēl mājos miera valstī dzīvojošos cilvēku sirdīs. Tas varbūt 

būs iedzimts grēks. Arī grēka sekas – nāve – vēl pastāvēs. Grēka šausmīgie spēki itkā būs 

cilvēkā, bet viņa darbība būs aprobežota līdz pēdējam, jo tā skubinātājs – sātans būs 

saistīts, bet citi jau izdeldēti. Grēks gulēs pie cilvēku durvīm, bet atmodīsies ar lielu sparu 

un dusmām, tad kad pats viņa tēvs nokļūst brīvībā un sāks darboties ar saviem gariem. 

Apstākļi būs līdzīgi tiem, kādi bija pēc Jēzus augšāmcelšanās. Jēzus savā augšāmcelšanās ar 

savu pārvērsto, debešķīgo mieru bija pasaulē. Šeit bija arī augšāmcēlušās svēto miesa. Arī 

grēks bija šeit. Tā Jēzus un Viņa draudze ar savām debešķīgām miesām darbosies virs 



zemes, miera valstī. Arī grēks tur pastāvēs, bet ļoti vājā veidā. Bet viņā slēpsies drosme 

sacelt dumpi.  

Sātans ir spēcīga vara un šīs pasaules valdnieks. Viņa dusmas ir lielas. Tomēr cilvēki no viņa 

atkritīs un sevi atdos Kristum. Pat lielā posta dienās, kad virs zemes būs sātana “miera 

valsts”, kad valdīs viņa elles spēki, būs cilvēki, kas iedrošināsies viņam pretoties, atteikties 

no viņa zīmes, un tam Kungam nākot ies pie Viņa. Notiks arī savāda parādība. Miera valsts 

beigās cilvēki iedrošināsies atkāpties no Jēzus un pāriet pie sātana. Cilvēks taču aprod ar 

katru lietu, ar laiku paliek vienaldzīgs pat pret visiespaidīgākām parādībām.  

Sātanam arvien bijusi liela vara aptumšot cilvēku prātus. Reizēm tas tam pilnīgi izdodas.  

Padomāsim par paša sātana atkrišanu! Viņš labi pazina Dieva svētību un varu. Tomēr no 

debess iemītnieka viņš pārvērtās par visnešķīstāko un šausmīgāko būtni.  

Jeb grēkā krišanu Paradīzē! Katru dienu Dievs nāca apciemot cilvēkus savā dievišķīgā sejā; 

Viņš tiem aizliedza ēst no koka, dārza vidū; viņu sirdīs vēl nebija grēka, tomēr viņi, čukstus 

pamudināti, pārkāpa aizliegumu.  

Izraēls bija redzējis Dieva varu Ēģiptē un Sarkanā jūrā. Vēl nebija apklusuši pērkona 

grāvieni, kad viņš jau dejoja ap zelta teļu. “Izraēl, tas ir tavs Dievs!”  

Pēteris redzēja sava Meistara godības mirdzumu un sajūsmā sauca: “Tu esi Kristus, tas 

dzīvā Dieva Dēls!” Tas pats Pēteris pēc dažām dienām sacīja: “Nē, šo vīru es nepazīstu!”  

Pie Lācarus kapa, protams atradās arī Jūdas un daži Jeruzālemes pilsoņi; viņi redzēja Jēzus 

lielo varu. Tomēr pēc dažām dienām Jūdass saņēma 30 sudraba gabalus, un tie paši pilsoņi 

pie Pilatus kliedza: “Sit Viņu krustā!”  

kapa sargi augšāmcelšanās rītā no tā Kunga mirdzuma bija kā pamiruši, bet pēc dažām 

stundām jau ļāva nopirkt savu klusēšanu.  

Tūkstošiem cilvēku ir piedzīvojuši brīnišķīgu svētību, Gara spēku un Dieva varas 

pierādījumus; ir redzējuši satricinošas Dieva tiesas stundas un saņēmuši aicinājumus, bet 

viņi nogājuši uz grēcīgiem ceļiem un iet pa tiem.  

Tik liela ir grēka vara. Tik pielabināms un vieglprātīgs ir cilvēks. Uz šī pamata sātanam 

izdodas miera valsts beigās cilvēkus organizēt karam. Cilvēks ir dumpīgs, ar nemierīgu 

garu, viņš nekad nav mierā ar pastāvošo iekārtu.  

 

2. 

Rakstu vietas par pēdējo karu. 
Ar Armagedonas kaujas uzvaru un lielo tautu tiesu iesāksies miera valsts, un viņa beigsies 

ar pēdējo karu. Šos divus notikumus nedrīkstam sajaukt.  

Armagedonas kauja sāksies ar to, ka Jēzus nonāk no debesīm traucēt zvēra varu un graut 

viņa valsti. Zvērs tūliņ nepadosies, viņš savu līdzdalībnieku atbalstīts uzsāks kauju, kura 

beigsies ar zvēra pilnīgu sakaušanu. Priekš tam tā Kunga mutē būs abās pusēs griezīgs 

zobens. Kauju vadīs Kristus un zvērs. katram būs līdz sava svīta – sava brūte. Šis karš 

noslēgsies ar lielu tautu tiesu.  



Pēdējais karš, tā saucamais Goga karš, sāksies ar to, ka sātans iznāks no bezdibeņa, traucēt 

Kristus miera valsti. Viņš vedīs savus karapulkus, bet pretējā pusē vispār neizvilks zobenus. 

Karš nonāks tikai līdz aplenkšanai, tad no debesīm kritīs uguns. Kara beigās notiek zvēra 

tiesāšana. Šeit tiks notiesāts arī sātans, nāve un elle.  

Pēdējo karu tēlojošās Rakstu vietas ir: Eceh. 38. un 39. nodaļas. Dan. 7, 9-14;   2. Pēt. 3, 

10-12, un Par. 20, 7-10.  

Vietām pēdējais karš un pēdējā tiesa aprakstītas kopā. Jāievēro arī tas, ka dažās vietās abi 

šie kari tēloti reizē. Piemēram Pēteris rāda kopīgi tā Kunga atnākšanu, debess un zemes 

sadegšanu un izbeigšanos. Mēs zinam, ka pirmais notikums norisināsies pirms miera 

valsts, bet otrais pēc pēdējā kara. Ecehiels un Daniels vienā reizē rāda Goga karu un Jēzus 

atnākšanu – atkal savienoti notikumi, kuru starpā ir tūkstots gadu. Tikai Parādīšanas 

grāmata atšķir visus šos notikumus un tos iztēlo pēc kārtas.  

Trīs pravieši: Ecehiels, Daniels un Caharija pēdējo karu redz saistībā ar Izraēla tautu, un tas 

pilnīgi saprotams, jo praviešu uzdevums bija zināt un redzēt nākamo Izraēli.  

Tagad apskatīsim minētās Rakstu vietas.  

Eceh. 38. un 39. nod. Pēdējās dienās Goga, Magoga, Mereka, Tubala un ziemeļu tautu 

prātā iezogas ļaunas domas. Viņi grib uzbrukt tiem, kuri dzīvo mierīgi (miera valstī), lai 

gūtu laupījumu. Tā tad viens no pēdējā kara iemesliem ir mantkārība. Bet ugunsliesmas 

viņus Izraēla kalnos iznīcinās. Tas viss saskan ar pēdēja kara ainu.  

39. nodaļas pēdējā puse sakrīt ar Armagedonas karu un ar viņa sakaušanu pirms miera 

valsts (17-20 p.;   Par. 19, 17. 18.). Šeit tiek sludinātas Izraēlim laimīgas dienas, kas 

sagaidāmas miera valstī (40.-48. nod.). Tā pravietis redz notikumus citu caur citu.  

Dan. 7, 9 – 14. Laiku Vecajs apsēžas uz godakrēsla, kas spīd kā uguns liesmas. Tiesa 

apsēžas, grāmatas tiek atvērtas. Zvērs tiek nokauts. Tad tuvojas Dēls, kam uz mūžību tika 

nodota valdīšana. Šinī ainā redzam sakopotus trīs notikumus: Armagedonas karu, pēdējo 

karu pēc miera valsts un miroņu tiesāšanu.  

2. Pēt. 3, 10-12. Šī Pētera Rakstu vieta tēlo debess un zemes bojā iešanu tā Kunga dienā un 

draudzes steigšanos uz jaunām debesīm un jauno zemi. Zeme un debess iet bojā caur 

uguni. Liekas, ka tā ir uguns, kas krīt no debesīm un uz svēto nometnes aplencējiem. Tas 

arī viss, ko apustulis Pēteris saka par pēdējo karu.  

Par. 20, 7-10. Parādīšanas grāmatas rakstītājs, kā vistuvākais novērotājs, redz pēdējo karu 

sīkāk un notikumu kārtībā. Velns atbrīvojas no cietuma. Kur un kā – tas nav teikts. Viņš iet 

vilt karā Magogu, viņu valdnieku Gogu, un tas viņam arī izdodas. Viņam ir tik daudz 

piekritēju, kā smiltis jūrmalā. Viņi nāk uz zemes klajumu – to vietu, kur atrodas tā Kunga 

un Viņa tautas valdīšanas centrs.  

Viņi ielenc svēto nometni un mīļo pilsētu. Kas ir šī nometne un mīļā pilsēta? Pēc dažiem 

paskaidrojumiem tā liekas būt jaunā Jeruzāleme, kas nonākusi no debesīm. Citi atkal runā 

par laicīgo Jeruzālemi. Debess Jeruzāleme, tā protams, nevar būt, jo pēdējā kara laikā tā 

nav vēl nonākusi. Jau agrāk piezīmējām, ka tas Kungs ar svētajiem miera valsts laikā valdīs 

virs zemes, kaut arī ne pastāvīgā vietā. Svēto nometne un mīļās pilsētas jēdziens un 

pastāvēšana apstiprina šo uzskatu. Man liekas, ka svēto nometne un mīļā pilsēta ir tā 



vieta, kur tas Kungs atrodas ar savu draudzi un izpilda savu varu. Protams, Viņa ļaudis visi 

ir šeit. Vai tā ir visa Palestīna jeb Jeruzāleme, to mēs noteikti nezinam. Spriežot pēc visām 

zīmēm un parādībām, varētu teikt, ka šī vieta ir Palestīna jeb Jeruzāleme, kura būs 

izveidojusies ļoti plaša.  

Protams, sātans sāks savu uzbrukumu tieši no šīs vietas, jo gadījumā, ja viņam to izdotos 

iznīcināt ar visiem iedzīvotājiem, tad tā Kunga un Viņa draudzes vara būtu salauzta uz 

visiem laikiem. Vai pats sātans tic savai uzvarai, to mēs nezinam, bet viņš vismaz grib 

iznīcināt pēc iespējas vairāk cilvēku.  

Šim uzbrukumam cīņa neseko, jo tā Kunga uzvara jau panākta Armagedonā pirms miera 

valsts, Tagad no debesīm krīt uguns, kā tas jau vairāk reizes pareģots Vecā Derībā (piem. 

Eceh. 38, 22, 39, 6.). Ka tā Gara uguns mēles visu laiku ir iznīcinājušas grēku un no Svētā 

Gara izliešanas dienas šķīstījušas draudzes upurus, tā arī šeit šī debess uguns nobeidz savu 

darbu ar pilnīgu uzvaru. Šī uguns ir arī tā, kura paturēta pastāvošās zemes un debess 

iznīcināšanai. Nākamā nodaļā mēs tos redzam bēgot un viņu vietu vairs neatrod.  

Pats velns tiek iemests ugunszaņķī, mūžīgā ellē, kur jau atrodas zvērs un viltīgais pravietis. 

Ar to viņa ļaunās gaitas ir noslēgušās. Viņš ar saviem līdzstrādniekiem paliks mūžīgās 

mokās. Kur šī vieta atrodas, tas mums, protams, nav jāzin.  

Liekas, šis verdošais zaņķis būtu atkritumu kaste svina kausētāja darbnīcā, kur iemet 

metāla kausējuma atkritumus. Zelts – Dieva pasaules pilnība, sevišķi draudze – ir tagad 

kausēts un tīrīts vairāk nekā zelts, kas septiņreiz ugunī pārbaudīts. Tas ir gatavs Dieva 

Paradīzei, jaunām debesīm un jaunai zemei. Tai pašā laikā visi atkritumi – grēks un 

ļaunums – no jaunās psasules izslaucīts un tiek iemests ugunszaņķī, un no turienes vairs 

nav atgriešanās. Turp agrāk aizgāja zvērs, viltīgais pravietis un visi kas mīlē un dara melus. 

Tur tagad nu dodas sātans, vēlāk arī nāve un elle. Sātana karaspēku norija debess uguns. 

Viņu dvēseles drīz nostāsies kopā ar citiem miroņiem pie soģakrēsla.  

Tās ir pēdējā kara tēlojošās Rakstu vietas, un tāda ir viņu tēlotā aina.  

 

3. 

Pēdējā kara notikumu gaita. 
Patiesību sakot, mēs to jau pazīstam no Rakstu vietu apskates. Tomēr šeit vēl sniegšu 

kopainu.  

Miera valsts tuvojas beigām. Tautu ir daudz un tās pilda zemi. Cilvēki apraduši ar tā Kunga 

valdību. Grēka uguns, no kā jau atpestīti pirmās augšāmcelšanās ļaudis, vēl klusi kvēlo 

cilvēkos. Bet viņa ir gatava aizdegties no mazākās dzirkstelītes. Cilvēks, nebūdams pilnīgi 

atjaunots, necieš savā tuvumā kādu dievišķīgu parādību.  

Tagad grēka pulvera pagrabā tiek iemesta dzirkstele. Kādā rītā pagāni un tautas jūt sevī 

kaut kādu pārmaiņu. Tā ir šausmīga atmošanās, atmošanās grēkam. Tagad sātana 

neskaitāmie gari uzmudina cilvēkus grēkot. Tautas un pagāni itkā apreibuši. Grēks un 

kaislība viņus dedzina.  



Tad visā pasaulē atskan sātana sauciens: “Karā pret to Kungu un Viņa svētiem! Iznīcināt 

Kristu un draudzi, sirdsapziņas modinātājus, tikumības sargus un grēka brīvības 

ierobežotājus! Nogāzt pastāvošo iekārtu!”  

Tā ir sātana pēdējā revolūcija. Mežonīgs trakums un reibums pārņem cilvēkus. Kāds 

velnišķīgas sajūsmas vilnis veļas pāri pasaulei. Klusa labklājība miera valstī vienu, otru 

padarījusi par augstprātīgu lielībnieku. Pārticību un varu parastais cilvēks vissliktāk panes.  

Milzīgas masas kustas. Sevišķi tas manāms Āzijas klajumos. Krievu, ķīniešu, indusu un 

Sibīrijas tautu masas kustas. Virspavēlnieks šoreiz ir pats sātans. Viņa štāba priekšnieks ir 

valdnieks Gogs. Visa šī masa virzas uz Palestīnā atrodošos svēto nometni un Jeruzālemi. 

Tur atrodas draudzes cietoksnis; domājams, ka tas Kungs šinī svarīgajā brīdī ir pie 

savējiem.  

Kāds garastāvoklis šai laikā valda svēto nometnē un iemīļotā pilsētā, nekur nav teikts. Vai 

viņi ir izmisumā? Grūti ticams. Vai viņi kaut kā gatavojas karam? Nē. Viņu uzticībai savam 

Kungam nav robežu, Viņa varai un uzvarai. Viņos valda miers. Ap viņiem ir neskaitāms 

pulks liesmojošu zirgu un ratu. Drīz pienāks izšķirošais brīdis.  

Ar troksni drūzmējas dumpinieku pulki. Mežonīgi kvēlo viņu čūskas ugunīgās acis. 

Nonākuši aiz zemes klajuma, kur labi redzama svēto nometne, viņu skati meklē galveno 

pretinieku, Kristu. Tur Viņš arī stāv ar saviem svētiem. Uz mirkli sastopas abu vadoņu acis. 

Vienam tās pilnas mežonīga naida, otram majestātiska dievišķa miera.  

Atskan mežonīga pavēle uzbrukt. Pats sātans traucas visiem priekšā. Viņš zin: šodien viss 

izšķirsies. Tagad, ar vienu sitienu iznīcināt visu dievišķīgo un pašam mūžīgi valdīt – jeb 

pazaudēt un iet mūžīgās mokās. Baigā sajūsmā sātana mežonīgais pūlis drūzmēdamies 

virzas uz pilsētas vārtiem. Pie debesīm savelkas baigi mākoņi. Jau līst. Tas ir uguns un sērs. 

Viss sātana karaspēks ir liesmās. Deg zeme un tās pilnība. Arī debesis ir iedegušās un 

pazūd kā satīta grāmata. Laicīgās lietas kūst un izbeidzas. cauri šim šausmīgajam troksnim 

atskan lauvas rūkšana. Tā ir pēdējā zaudējuma un dusmu rūkšana. Galvenais enģelis viņa 

priekšā nostājas ar zobenu. Viņš tiek saistīts un iemests ugunszaņķī. Viņš ir pilnīgi uzvarēts.  

Pāri kvēlojošai pasaulei, jaunas dzīves apstākļos, brīvi no laika un telpas, atrodas tas Kungs 

ar draudzi. Svētie enģeļi uzstāda lielo godības krēslu. Tuvojas pēdējā tiesa pār nāvi.  

Te redzam, ka pēdējo karu nevajadzēja izcīnīt ar zobenu un laicīgiem ieročiem. Izšķiroša 

bija Dieva uguns, kā kādreiz uz Karmeļa kalna. Tur uguns iznīcināja Baala priesterus, šeit 

čūsku un viņas piekritējus. Brīnišķa atmošanās: “Jehova ir Dievs, Jehova ir Dievs!” notika ar 

debess uguns iespaidu.  

Dieva draudze, tavā ceļā izšķirošais ir debess uguns. Kad šī Gara izliešana nāk pār tevi un 

tevī iemājo, tiek sakauti elles pulki.  

Miesa nelīdz: Dieva uguns ir izšķirošā!  

 

 

 

 

 



IX. 

Tiesa pār nāvi. 
“Un es redzēju mirušos, mazos un lielos  

stāvam Dieva priekšā, un grāmatas tapa atvērtas.  

Un ja kas netapa atrasts tanī dzīvības grāmatā 

rakstīts, tas tapa iemests ugunszaņķī.  

– Preicājaties, ka jūsu vārdi ir rakstīti debesīs.  

- Tam, kas uzvar, nekāda vaina nenotiks no tās  

otrās nāves.”  

Jāņa par. 20. 12,15; Lūk. 10, 20; Jāņa par. 2, 11.  

 

1. 

Tiesa pār nāvi ir sevišķš notikums pēdējās tiesas posmos. 
Kā jau zinam Rakstu vietās, sevišķi Vecā Derībā, dažās vietās evanģelijos un apustuļu 

rakstos, pēdējo tiesāšanu apraksta kā vienreizēju notikumu. Piem. Dan. 12, 2, un Jāņa 5, 

28. 29, un citas vietas, runā reizē par augšāmcelšanos un iešanu pazušanā jeb mūžīgā 

dzīvošanā. Tomēr, lasot Rakstos par augšāmcelšanos un tiesāšanu, atrodam, ka abi šie 

notikumi ietilpināmi vienos rāmjos. Sakarā ar jēdzienu par pēdējo tiesāšanu mēs atrodam 

tikdaudz ievērojamu Rakstu vietu, ka sākumā rodas iespaids, itkā visas šīs Rakstu vietas 

būtu sajukušas un runātu viena otrai pretim.  

Tikai iedziļinoties visās tā Kunga dienas notikumu tēlojošās Rakstu vietās, atrodam ka par 

pēdējo tiesāšanu tur rakstīts daudz, un ka pēdējā tiesāšana sastāv no četriem tiesāšanas 

posmiem tūkstots gadu laikā. Mums top skaidrs, ka pravieši, starp tiem arī Daniels, 

raudzījušies uz šo lietu no tālienes un redzējuši tiesāšanas notikumus kā vienu veselu 

notikumu, pie tam no diviem viedokļiem: svētība taisnajiem un sodība bezdievjiem. Tomēr 

Daniels jau savas grāmatas 7. nodaļā atšķir lielo tautu tiesāšanu ar zvēra iznīcināšanu no 

nāves tiesāšanas; par tautu tiesāšanu runā minētās nodaļas 25. – 27. panti, bet 9. – 14.p., 

par nāves tiesāšanu. Arī Jēzus pa daļai izskaidro pēdējo tiesāšanu no šī viedokļa. Bet Viņš 

neatrod par vajadzīgu apstākļiem dot tuvākus paskaidrojumus. Tikai apustuļu raksti, 

sevišķi Parādīšanas grāmata, sīkāk apraksta notikumus. No visām Rakstu vietām mēs 

iegūstam pēdējās tiesāšanas pārskatu.  

Ar trim iepriekšējiem tiesāšanas posmiem jau esam iepazinušies, bet lai kopaina būtu 

skaidrāka, tad pieminēsim tos vēlreiz. Ceturtam posmam – miroņu tiesāšanai, piegriezīsim 

sevišķi vērību.  

 

a) Tiesāšana Dieva namā.  

To jau pazīstam. Tā notiek pie pirmās augšāmcelšanās, kad gudrās jaunavas tapa aizrautas. 

Aizrautā draudze ir augšā, pie Kristus soģakrēsla. Viņas darbība tiek noskaidrota un 



pārbaudīta ar uguni. Viņas uzticība un cītība tika apsvērta un katram norādīta vieta Kristus 

valdīšanas laikā. Tas ir pēdējās tiesāšanas pirmais posms.  

 

b) Lielā tautu tiesāšana.  

Nākošais posms ir lielā tautu tiesāšana pie Kristus atkalatnākšanas, kad visas tautas tiek 

sapulcinātas Viņa priekšā un izšķirties. Šeit tiek tiesāti cilvēki, kuri pieņēmuši zvēra zīmi un 

viņam kalpojuši. Tiek turēta tiesa arī pār zvēru, viltīgo pravieti, pār visām tām viltus varām 

un garu valstīm, kas stāvējušas zvēra kalpībā, piem., par trīs nešķīstām vardēm.  

Tā Kunga piekritēji šeit tiek atšķirti no zvēra pielūdzējiem. uz tiesas sprieduma pamata 

zvērs un viltīgais pravietis tiek nokauti ar tā Kunga mutes garu un iemesti ugunszaņķī. 

Svētie iemanto valsti.  

 

c) Tiesa pār Gogu, Magogu un sātanu.  

Tas notiek pēc miera valsts svēto nometnes un mīļās pilsētas vārtos. Šeit debess ugunī 

dabū galu sātans un viņa pēdējie piekritēji. Spriedums pār sātanu: ugunszaņķī uz mūžīgiem 

laikiem!  

 

d) Tiesa pār nāvi.  

Tā gan pilnīgi atšķiras no iepriekšējiem posmiem un ir pavisam īpatnēja, kā to redzam no 

attiecīgām Rakstu vietām. Tūliņ jāsaka tas, ka šeit galvenokārt tiek tiesāta nāve un tās 

upuri. Ar grēku samaitātās debesis un zeme sadeg; miroņi, nāves upuri tiek tiesāti; arī 

nāve un viņas upuru atrašanās vieta – elle – saņem spriedumu; un arī visi tie, kuru vārdi 

netika atrasti dzīvības grāmatā, iet ugunszaņķī. Tātad pēdējās tiesāšanas pēdējais posms ir 

tiesa pār pēdējo ienaidnieku – nāvi un visu to, kas ar viņu sakarā. Šī tiesāšana ir pēdējā 

pirms jaunās debess un jaunās zemes nodibināšanās, pirms jaunas, godības pilnas dzīvības 

sākuma. No šejienes mums top skaidra arī vārdu nozīme: “Tas pēdējais ienaidnieks, kas 

taps izdeldēts, ir nāve.” Dzīvo apsūdzētājs vairs nav. Tā ar tiesību varam runāt par nāves 

tiesāšanu.  

 

Šīs tiesāšanas īpatnības top vēl skaidrākas. kad apskatam attiecīgās Rakstu vietas.  

 

2. 

Rakstu vietas par nāves tiesāšanu. 
Tādu nav daudz. Pieminēšu tikai trīs.  

a) Dan. 7, 9 – 14;   25 – 27.   Laiku Vecajs, baltās drēbēs. sēž uz liesmojoša krēsla, ap viņu 

tūkstošiem – tūkstošu kalpu. Tiek turēta tiesa, grāmatas atvērtas. šai sēdei tuvojas 

Cilvēkadēls, Tiesnesis un Mantinieks. Viņam tiek nodota vara un Viņa ienaidnieki iznīcināti.  

Kā jau agrāk minēts, liesmojošais krēsls, Laiku Vecajs, grāmatas – viss tas attiecas uz 

miroņu tiešāšanu. Zvēra iznīcināšana un valstības nodošana Cilvēkadēlam ir tiesāšanas 

notikumi pirms miera valsts, un pravietis abus notikumus redz reizē.  



Šās pašas nodaļas 25. – 27. pantos pravietis redz zvēra tiesāšanu pirms miera valsts, kad 

viņa vara tiek salauzta un valstība tiek nodota svētiem.  

b) 2. Pēt. 3, 10 – 13. Tā Kunga dienā debesis un zeme iet bojā, izkūst arī tās darbi. Draudze 

steidzas pretim Dieva atnākšanas dienai, gaidīdama jaunas debesis un jaunu zemi, kas 

tagad iestāsies. Zīmes par nāves tiesāšanu šeit ir domātas ar debess un zemes bojā iešanu, 

Dieva parādīšanos un jaunas debess un jaunas zemes atnākšanu. Šie notikumi norisinās 

tikai pēc nāves tiesāšanas.  

c) Par. 20, 11. – 15. Tas ir vispilnīgākais nāves tiesāšanas apraksts. Liels balts godības 

krēsls, brīnišķīgs Tiesnesis. Zeme un debesis bēg no Viņa vaiga. Miroņi iznāk no kapiem un 

gaida pie godības krēsla. Grāmatas ir atvērtas. Tiek tiesāti pēc darbiem. Nāve un elle, tāpat 

visi tie, kas nav rakstīti dzīvības grāmatā tiek iemesti ugunszaņķī.  

No šīm Rakstu vietām mums top skaidrs, kādēļ nāves tiesāšana atšķiras no citām 

tiesāšanām.  

Īpatnība pastāv galvenā Tiesnesī. Šeit uz soģakrēsla sēž pats Dievs, Laiku Vecajs, kamēr pie 

svēto un tautu tiesāšanas soģis bija Dēls ar saviem svētiem. Šeit, kur iet uz beigām 

pasaules un dzīves parādību laikmets, un kur Dievs nodibina jaunu laikmetu, kurā visi atkal 

būs padoti Viņam, šeit Viņš pats visu nolemj.  

Citāda ir arī tiesāšanas vieta. Svēto tiesāšana notiek Kristus godības krēsla priekšā, debesīs. 

tautu tiesāšana pirms un tautu tiesāšana pēc miera valsts notiek virs zemes. Tas arī dabīgi; 

brūte ir no debesīm, debesīs to arī tiesā. Zvērs ar saviem pavalstniekiem un sātans 

darbojas virs zemes, un šeit viņi arī saņem sodu.  

Pavisam citādi ir pie nāves tiesāšanas. Šeit vairs nav debess un zemes, tās bēg no Tiesneša 

vaiga. Tā aizdegās no debess uguns pie sātana uzbrukuma svēto nometnei. Miroņi un nāve 

ir nāves valsts iemītnieki. Attiecīgos apstākļos viņi arī tiek tiesāti. Dievs un gari nav saistīti 

ar laiku un telpu un tiesāšana šeit notiek apstākļos, kad vairs nevajag ne debesis ne zemes, 

bet tikai Visvarenā klātbūtnes.  

Arī apsūdzētie ir citādi. Svēto tiesā ir brūte – draudze, dzīves noslēpumu atklājums un 

neiztrūkstošās paaudzes iemiesojums. Tautu un sātana tiesā visas dzīvās būtnes ir savās 

miesās. Tur tiek tiesātas būtnes, kas sevī nesušas reizē dzīves un nāves spēkus.  

Šeit, nāves tiesā, ir tikai miroņi, pati nāve un nāves valsts. Visi miroņi ir šeit, kas miruši virs 

zemes, arī tie, kas caur pirmo augšāmcelšanos jau atpestīti no otrās nāves. Tumšs pūlis, 

kam nav Dieva, kas gaida savu baigo likteni, kamēr svētīgie un svētie, kam bija daļa pie 

pirmās augšāmcelšanās, tagad mierīgi dus ar savu Kungu, brīvi no otrās nāves bailēm.  

Nāve, šis pēdējais ienaidnieks tā Kunga dienas beigās, tiek izdeldēta. Izdeldēta tiek arī 

nāves valsts, bezdievīgo miroņu atrašanās vieta kopš grēkā krišanas, Ar to nāve ar visām 

viņas sekām tiek izdeldēta no Dieva pasaules iekārtas, caur ko grēkā krišanas kļūda ir 

izlabota. Šeit norisinas atpestīšanas uzvaras pirmais cēliens. Ar majestātisku mieru 

Uzvarētājs novēro šo darbību. Svētie Viņam gavilē.  

Tātad šoreiz apsūdzētie ir nāve ar saviem upuriem. Arī šeit Dievs spriež taisnu tiesu un 

ņem vērā to, ka šeit ir daudz tādu, kas dzīvojuši pirms Golgātas pestīšanas darba jeb 

nomiruši, nedzirdējuši vēsti par pestīšanu un Pestītāju.  



Šeit tiek tiesātas Debesis, zeme un sātana mītne. Viss tas iet bojā.  

Arī tiesāšanas veids ir īpatnējs. Nekad agrāk, tiesājot netika atvērtas grāmatas. Svēto tiesā 

tika novērtēts darbs. Tautu tiesā ļaudis gāja bojā, karojot pret to Kungu. Citus tiesāja pēc 

mutiskām liecībām: to jūs esat vai neesat darījuši; iesit mūžīgā dzīvošanā jeb pazušanā. 

Sātanu un viņa karaspēku tiesāja uguns. Bet tagad Laiku Vecajs sēž uz soģa krēsla un svētie 

ir ar Viņu. Pat Kungs stāv klāt kā liels liecinieks. Šeit Viņu redzēs arī tie, kas Viņu krustā 

situši. Nekādu runu un protestu. Ar baigu klusēšanu tiek saņemts soda mērs, ar baigām 

jūtām iet prom no Dieva, Mīlestības Tēva, prom uz mūžību.  

Tai pašā kārtībā tiek tiesāta nāve, šis negatīvais spēks Dieva laimīgajā pasaules iekārtā, un 

kopīgi ar viņu viņa baigā mītne, elle jeb nāves valsts.  

Ar velnu un viņa piekritēju iznīcināšanu arī grēks uz visiem laikiem izbeigts. Tā grēka 

nopelnam, nāvei, nav vairs nekādas darbības iespējamības, jo pēc miroņu tiesāšanas 

neviens vairs nemirs. Turpretīm otrā nāvē, šī mūžīgā uguns sodība, kurā tagad atradās 

visas tumsības varas ar sātanu priekšgalā, mirst mūžīgi, bez pārtraukuma. Mūžīga sodība ir 

mūžīga miršana nāves krampjos. Šeit nāve ir tik pat pilnīga kā dzīvība mūžīgā dzīvošanā.  

Beidzot īpatnēji ir arī spriedumu motīvi. Svētie tiek apbalvoti pēc nopelniem un uzvaras, 

tautas pēc izturēšanas pret Kristu un Viņa piekritējiem lielā posta laikā. Sātana piekritēji 

pēdējā karā atrod savu algu – uguni, par to ka viņi iet karā pret Dieva Jēru. Šeit 

galvenokārt tiek tiesāti pēc darbiem. Zem tā mums jāsaprot cilvēka noskaņojums, stāvoklis 

attiecībā pret Kristu, Dievvārdu un Svēto Garu un no tā atkarīgu darbību un darbus. Ticība 

šeit ir neapšaubāmi liels faktors; jo kas ticēja iekš tā Dēla, dabūja daļu pie pirmās 

augšāmcelšanās, tautu tiesā nostājās pa labi, palika iemīļotā pilsētā līdz miera valsts 

beigām un visos šinīs gadījumos bija izglābti. Bet kas neticēja, tie ieņēma naidīgu jeb 

vienaldzīgu stāvokli, vilcinājās un nokavēja žēlastības laiku. Un tagad viņš šeit noklausas 

savu bēdīgo likteni – saņem savu darbu algu.  

Draugs! Vēl šodien par to padomā! Bēdz un paslēpies Jēra brūcēs!  

Spriedums ir līdzīgs agrāko tiesu spriedumiem. “Un kas netapa atrasts tai dzīvības grāmatā 

rakstīts, tas tapa iemests ugunszaņķī.” Jau agrāk tur iemesti zvērs ar saviem piekritējiem 

un sātans. Tur ir visi, kas mīlē un dara briesmīgas lietas un melus. Tagad tur iet visi, kuru 

vārdi nav dzīvības grāmatā, pēc tam arī nāve un elle. Baiga sabiedrība, baigi apstākļi, 

mūžīga nāve, mokas un sodība; noraidīti no Dieva un Viņa vaiga godības, šķirti no dzīvības, 

laimes, mīlestības – uz mūžību!  

Vēl dažas piezīmes. Vai šie miroņi soģa krēsla priekšā bija savās miesās? Nav ticams. Ir 

teikts: “Es redzēju tos nomirušus.” Jaunu miesu manto tikai tie, kas caur pirmo 

augšāmcelšanos un pārvēršanos nāk mūžīgā dzīvošanā. Nāvei, sātanam un ellei nav miesu 

tā vārda tiešā nozīmē, bet kaut kāda garīga eksistence un miesa. Domājams, ka arī 

miroņiem sodībā būs tāda miesa. Svētīga un apskaidrota miesa ir pilnīga eksistence, 

bezmiesas gars ir cietumnieks.  

Bērnu liktenis “Un es redzēju mazus... mirušos.” Arī viņi ir pie tiesas. Bet spriedums par 

viņiem ir taisns.  



Vai miroņu tiesāšanas dienā dzīvības grāmatā vēl kāds tiks atrasts? Par to mums nekas nav 

teikts. Tādēļ, ka visi tā Kunga attaisnotie atgūst miesu, un šinī tiesā mēs redzam tikai 

miroņus bez miesām, jāpieņem, ka šeit vairs nav neviena, kura vārds būtu ierakstīts 

dzīvības grāmatā. Tie jau agrāk savienojušies ar to Kungu. Bez šaubām, šeit ir arī daudz 

tādu, kas nekad nav dzirdējuši Evanģeliju: pagāni, Vecās Derības laikā mirušie, bērni. Bet 

par tiem tas Kungs saka, ka tiesas diena viņiem būšot vieglāka. Arī par tiem Dievs dos 

taisnu spriedumu. To atstāsim Viņa ziņā.  

Agrāk teicām, ka še ir arī tie, kas pēdējā kara laikā tika liesmu nogalināti. Kādēļ to 

neteicām par tiem, kas Armagedonas kaujā dabūja galu no tā Kunga mutes zobena? Tādēļ, 

ka spriedums par viņiem tiek sludināts turpat: “Tie ies mūžīgās mokās.” Šis spriedums 

liekas būt tā Kunga mutes zobens. Tur viņi patiesībā pat nemirst, bet no dzīves un miesas 

pāriet sodības stāvoklī.  

Pēdējā karā cilvēki iet bojā caur uguni; tādēļ varam pieņemt, ka arī viņi stāv miroņu tiesā. 

Bet ja no debesīm nokritusi uguns pārvērš zemi par mūžīgu ugunszaņķi un sodības vietu, 

tad viņi, protams, paliek tur. To mēs tomēr noteikti nezinām. Tātad tiesa pār nāvi stipri 

citādāka par iepriekšējiem tiesas posmiem.  

 

3. 

Kur patlaban atrodas mirušie? 
Kādā dziesmā mēs jūsmīgi dziedam: “Caur pērļu vārtiem gājuši jau tūkstoš svētajie.” 

Vispāri mēs runājam un dziedam par to, ka ticīgi mirušie ir aizgājuši pie tā Kunga. Tāpat 

bieži tiek runāts, ka neticīgie tūliņ pēc nāves ejot mūžīgā sodībā un elles mokās. Dažas 

sektes, sevišķi tās, kuras tic, ka dvēseles dus, mums par šādu dziedāšanu un runāšanu taisa 

pārmetumus. Godībā jeb mūžīgā dzīvošanā cilvēki ejot tikai pēc pirmās augšāmcelšanās un 

pēdējās tiesas. Kam tad taisnība un kur patlaban atrodas mirušie? Man jāsaka, ka taisnība 

ir abiem.  

Mūsu Rakstu vieta šeit izskaidro mirušo, un sevišķi neticībā mirušo atrašanās vietu. “Jūra 

deva tos mirušos, un nāve un elle deva tos mirušos.” Tātad miroņi patlaban atrodas jūrā, 

arī nāvē un ellē.  

Svēto Rakstos pasaules tilpums vispāri sadalīts trīs daļās: debess, zeme un pazeme jeb 

bezdibens. (2.Pēt. 2, 4;   Par. 20, 1-3). Debess ir Dieva, zeme – cilvēka un pazeme jeb 

bezdibens – tumsības valdnieka jeb sātana miteklis. Blakus šiem trim mitekļiem pastāv vēl 

nāves valsts jeb mirušo miteklis.  

Visās šajās vietās ir daudz mītņu. Jeb ja mēs tās iedomātos kā lielus namus, tad katram 

namam ir vairāki stāvi. Raksti vēl runā par trešām debesīm un bezdibeņa aku (elli). Te 

redzam, ka ir trīs debesis: paradīze, Dieva mītne jeb tronis, un tā Jēra mītne – pie Tēva 

labās rokas. Ar vārdu sakot – kādā lielā debess namā ir daudz dzīvokļu, jeb lielā debess 

pilsētā daudz namu, debesu valstī daudz pilsētu, jeb arī – debesu pasaulē daudz valstu. 

Šinī debesu pasaulē, valstī, pilsētā jeb namā dzīvo Dievs, Jēzus, svētie enģeļi, debess 

karaspēks, to vadoņi, visi darbinieki un kalpi. Šeit ir Svētā Gara mājoklis. Visiem svētiem 



debess iemītniekiem ir savas telpas, nami, pilsētas un valstis. Varenas, lielas un godības 

pilnas ir šo debess iedzīvotāju mītnes.  

Uz tāda paša pamata dibināta arī ļaunuma mītne, bezdibens jeb pazeme un cilvēku mītne 

– pasaule. Neizmērojami lielas telpas, pilsētas, valstis. Ļaunuma mītni Raksti sauc par 

tumsības valsti, valstību.  

Pasaules, t.i. cilvēka dzīves vietas sadalījums: piecas pasaules daļas, valstis, apriņķi, 

pilsētas utt – mums pazīstam sadalījums. Tātad mums debesis un elle nav jāiedomājas kā 

mazs kambaris, jo garu pasaulē gariem un pasauli vadošām varām netīk dzīvot šaurākos 

apstākļos kā pie cilvēkiem. Šiem garu valsts iedzīvotājiem iespējams vienam otru 

apmeklēt. Sātans varēja apmeklēt pat debesis (Ījaba 1, 6;  2, 1.). Viņa neredzamā, garīgā 

klātbūtne jūtama arī virs zemes. Mums tādas iespējamības nav.  

Līdzīga minētām trim dzīves vietām, ir arī ceturtā – miroņu mītne jeb miroņu valstība. Arī 

šeit liekas būt liela pasaule ar dzīves vietām, ko mirušiem ierāda atbilstoši viņu pagātnei un 

nākotnei, piem. pirmās augšāmcelšanās dalībnieki nedzīvo kopā ar Kristus ienaidniekiem, 

bezdievji ar ticīgiem. katram sava vieta, - ar svētības jeb ļaunuma pazīmēm. Viņi ir kā 

ieslodzītie izmeklēšanas cietumā. Vienus moka uguns liesmās, citi gaida svinīgā mierā (Par. 

6, 9-11). Šīs miroņu valstības iedzīvotāji ir tādos apstākļos , ka viņi var viens otru redzēt, 

uzrunāt, bet apciemot nevar. (Lūk. 16, 19-31.).  

Par šo miroņu valsti jeb mītni Raksti mums devuši vienu otru paskaidrojošu vilcienu. Svēto 

miroņu mītni Jēzus nosauc par Paradīzi (Lūk. 23, 43.) un Ābraama klēpi (Lūk. 16, 22,23.), 

un Par. gr. par altāra apakšu (6,9.). Pēc apustuļu izteicieniem Fil. 1, 23, tā esot eksistence 

kopā ar to Kungu un 2. Kor. 5, 1, to pat nosauc par mūžīgo mājokli. Tie punkti ļauj domāt, 

ka pats Kungs apmeklē svēto mirušo mītni, jeb viņi ir sakaros ar Dieva debesīm. Bet nav arī 

neiespējams, ka apustuļi jau šeit runā par apstākļiem pēc augšāmcelšanās.  

Arī bezdievīgo miroņu valstībai ir daudz nosaukumu: garu cietums, elle, jūra, nāve un elle. 

Pēc tam tur vēl liekas būt nodaļa, kur atrodas īpatnējo miroņu dvēseles, piem. 

pašnāvnieki, kas apzinīgi atraisījušies no Dieva, tā dzīvības Avota, un tādēļ ir uz mūžību 

nodoti nāvei. Viena daļa mirušo atrodas nāves valstības nodaļā, kuru sauc par elli. Varbūt 

šeit ir dvēseles, kas bijušas saistītas ar sevišķu ļaunumu. Ellē ir arī skaudīgie un bagātie 

izšķērdētāji, garu cietumā – Noasa laika gari   (*Šinī pētījumā vispāri nav izšķirti jēdzieni – gars 

un dvēsele, bet runāts par personu nāves valsti. Tur viņi atrodas kā dzīvas dvēseles jeb gari.)  

Daudzi atrodas jūrā. Vai šeit jāsaprot bezgalīga dvēseļu jūra, jeb sevišķa Dieva žēlastības 

jūra, kur atrodas tie, kam tiesā būs vieglāk, jeb pat jūrā noslīkušo cilvēku gari, tas nav 

Bībeles pētniekiem skaidri zināms.  

Protams, mēs vēl nezinam daudzus žēlastības noslēpumus. Tādēļ, ka Raksti sātana dzīves 

vietu nosauc par elli (2. Pēt. 2,4.) un ar to pašu nosaukumu apzīmē arī nāves valsts vienu 

daļu, piem. to, kur atrodas bagātais vīrs, un citā vietā Raksti nosauc par Paradīzi to nāves 

valsts daļu, kurā dzīvo svētie (Lūk. 23, 43.) un kāds nosaukums arī ir Dieva debesīm, mēs 

varam pieņemt, ka tā nāves valsts daļa, kur atrodas svētie, ir tuvās attiecībās ar debesīm, 

kamēr notiesāto nodaļa ir novietota tuvu sātana mītnei. Protams, visos sīkumos mēs šo 

lietu nevaram zināt, bet domājams, ka tieši tā, kā virs zemes pastāv pasaules daļas, valstis, 



apriņķi, pilsētas un atsevišķi nami, tāpat tas ir iekārtots arī debesīs un pazemē. Tādēļ 

Bībele arī runā par lielām valstīm, apriņķiem un varas robežām.  

Tātad svētīgie mirušie pēc nāves tūliņ nenoiet debesīs jeb mūžībā, jo tā vēl nav radīta, bet 

nāves valsts attiecīgā nodaļā un paliek tur līdz pirmai augšāmcelšanai. Tāpat notiesātie 

nenoiet uz sātana mītni – ellē jeb mūžīgā sodībā, bet nāves valstības attiecīgā nodaļā, kur 

paliek līdz miroņu tiesāšanas dienai. Nevis uz sātana mītni – elli gāja Jēzus sava pestīšanas 

darba laikā, bet uz nāves valsti, vismaz uz to nodaļu, kur bija Noasa laikā mirušie.  

Pēdēja tiesā, lielā baltā soģa krēsla priekšā tad tiek tiesāti ne tikai mirušie, bet arī visas 

četras valstības: debesis, zeme, bezdibens un nāves valstība – un visas iet bojā. Ar to ir 

galā pašreizējās pasaules laikmets. kaut arī Kristus uzvara virs zemes bijusi pilnīga, tomēr 

Viņš ar savu draudzi šeit nevar palikt. Šī zeme sevī ir iesūkusi Viņa un Viņa brūtes asinis – 

tādēļ neder dzīvei. Dievs radīs kaut ko skaistāku.  

Sātana valstī – ellē – tie iedzīvotāji, kuri turēti iekalti važās kopš enģeļu apgrēkošanās līdz 

miroņu tiesai ( 2. Pēt. 2, 4.). No šejienes var taisīt slēdzienu, ka visiem ļauniem gariem nav 

bijusi darbības brīvība, jo tad posts un nešķlīstība pasaulē būtu vēl lielāki. Tie gari, kas 

varēja brīvi kustēties, ne visai labprāt gribēja iet uz sātana mītni, bet iegāja kustoņos jeb 

jūras dibenā (Mark. 5, 10-13.), jo liekas, ka bezdibenī viņiem bija moku dzīve (Lūk. 8, 31.). 

Kā viduslaiku klosteros bija slepenas kameras, kur slēpa dažādas personas, tāpat arī sātana 

tumsības valstī slepenās vietās vēl mājo dažādi šausmīgi gari. Tie tur ieslēgti. Miroņu tiesā 

šī briesmīgā vieta iet bojā ar visiem iedzīvotājiem. Mūsu Rakstu vietās atrodami vārdi 

“deva tos mirušos.” Jūra deva, nāve un elle tos deva. Tas liek domāt, ka līdz šim šīs 

valstības savus upurus bija cieši turējušas. Bet tagad viņas ir spiestas tos izdot un pašas iet 

iznīcībā.  

Vai Dieva debesis ir uz tālām, mirdzošām zvaigznēm, nāves valstība uz vienas jeb vairākām 

planētām, vai sātana bezdibeņa valstība ir zemes dziļumos jeb kaut kur kosmosa malā, -  

tomēr visas ies bojā. Tādēļ, dzirdam, ka debesis bēg, zeme izkūst, zvaigznes krīt, saule un 

mēness iet bojā; jo pienākusi pēdējā katastrofa. Viss ļaunums pulcēts ugunszaņķī. 

Pieņemsism, ka visi pasaules ķermeņi, debesis un zeme iekrīt vienā un tai pašā zaņķī; tad 

tur jābūt mūžīgai un šausmīgai ugunij. Jau pati saule ir uguns jūra, bet kas notiks, ja tur būs 

koncentrēta visa kosmosa uguns, elementi un elektrība!  

Tur nu tiek iemesti visi notiesātie gari, sātans un nāves valstības un zemes neticīgie 

iedzīvotāji. Tādēļ, ka gars ugunī netiek iznīcināts, viņu mokas būs mūžīgas. Bet šeit nav 

nekāda pārmērīga barguma, šinī valstī viņi ir gribējuši dzīvot, šī valsts ir nākusi sodībā sava 

ļaunuma dēļ.  

Viss labs un dievišķīgs, turpretim, tiek koncentrēts kopā ar Jēzu, Svēto Garu un Viņa 

draugiem tanī svētības vietā, ko Dievs radīs pēdējā katastrofā – jaunās debesīs un jaunā 

zemē. Tātad mūžībā vairs nav četras lielas valstis, bet tikai divas: Dievs ar savu tautu – 

jaunās dabesīs un jaunā zemē, un sātans ar savējiem – ugunszaņķī.  

Šinī nodaļā teicu, ka taisnība ir tiem, kas taisa pārmetumus, ka mēs cilvēkam tūliņ pēc 

nāves liekam iet ugunszaņķī jeb caur pērļu vārtiem; taisnība ir arī mums, kad dziedam: 

“Caur pērļu vārtiem ieiesim...” jeb sakām: “Tas gāja uz elli.” Bet kā abiem var būt taisnība? 



Vispirms: ar nāvi tiek noteikts katra liktenis, un tas vairs netiek grozīts; otrkārt arī jau 

nāves valstībā gaidot, viens cieš briesmīgas mokas, otrs bauda mieru; treškārt: Dievvārds 

arī šeit pielieto mums pazīstamo previetisko perspektīvi un bieži redz nāves valstības dzīvi 

un mūžību reizē. Tā Jēzus Mark. 9, 43-48 runā par locekļu apgrēcināšanu un viņu 

nociršanu, it kā tam būtu jānotiek tūliņ pēc nāves. 2. Kor. 5, 1 saka, ka pēc laicīgā mājokļa 

salūšanas tiek dots jauns, debesīs, tas ir mūžīgs. Ka mūžīgais mājoklis sāksies pēc miroņu 

tiesāšanas un tikai pēc laicīgās būdas noplēšanas, sākas dzīve nāves valstībā, tad mēs 

saprotam, šeit apustulis raugās ar savu pravietisko tālredzību, bet arī reāli, jo ar dzīvi nāves 

valstī arī jau nodrošināts mūžīgais mājoklis.  

Tā arī dziesmas autors lieto zināmu perspektīvi un mums katrā gadījumā nevajag sākt 

noskaidrot dogmatiskos sīkumus.  

 

4. 

Mirušo tiesāšanas gaita. 
 

Beidzot skaidrības labā apskatīsim miroņu tiesāšanas kopainu.  

Tiek uzstādīts liels, balts godības krēsls, no kura izplūst uguns upe. Uz krēsla nosēžas Laiku 

Vecajs, Viņa ģērbs ir balts kā sniegs, mati balti kā vilna. Tūkstošiem tūkstošu stāv ap Viņu. 

Mākoņos kāds tuvojas, kas ir Cilvēka Dēlam līdzīgs, mūsu Pestītājs Kristus.  

Tad tiesa apsēžas. (Liekas, ka visi gaida to brīdi, kad Cilvēka Dēls atnāks un Dievs 

apsēdīsies, tad sāksies sēde.) Šie tiesneši, liekas, ir Dievs, Viņa Kristus, debess valdnieki un 

svētā draudze, kas jau valdījusi miera valsti.  

No tā godības pilnā notikuma bēg debesis un zeme, viņas iet bojā. Visas cilvēcīgās lietas 

deg un iznīkst; zeme un tās darbi sadeg. Mirušie, mazie un lielie – tuvojas Dieva tronim.  

Tad tiek atvērtas grāmatas. Viena ir dzīvības grāmata, citās ir rakstīti mirušo darbi. Kas 

miris bez Kristus, tā vārds nav dzīvības grāmatā, un viņš nāves valstībā dvēseles mokās 

gaida šo lielo tiesāšanu. Tagad grāmatās tiek uzmeklēti visi darbi, visas pretošanās Dievam, 

Svētā Gara noraidīšana, ļaunas domas un ļauni darbi. Tie tiek laisti priekšā, un nav 

neviena, kas aizstāvētu jeb attaisnotu. Pēc viņu darbiem tie tiek tiesāti.  

Kas nav atrodams dzīvības grāmatā, tiek iemests ugunszaņķī, kur jau priekšā zvērs, viltīgais 

pravietis un sātans. Tur tiek iemesti arī nāve un elle.  

Ar to no Dieva pasaules iekārtas izdeldētas sāpes, slimības, bēdas, miršana un 

satrūdēšana. Viss ļaunums ir izbeidzies.  

“Priecājaties, ka jūsu vārdi rakstīti debesīs,” teic Jēzus.  

Draugs, vai arī tu vari priecāties, ka tavs vārds jau debesīs pierakstīts? Ja nav, tad padomā 

par to, ka visi tie, kuru vārdi nebija dzīvības grāmatā, tika iemesti ugunszaņķī; pasteidzies 

un liec to ierakstīt vēl šodien! Pasteidzies un glāb savu dvēseli. Notikumi, kas tuvojas, ir 

pārāk nopietni, lai tu vēl kavētos. Varbūt tevi pēkšņi pārsteigs nāve! Šodien tevi sabrauks 

kāds auto un rīt tevis vairs nebūs, un tad jau par vēlu. Tādēļ vēl šodien liec savu vārdu 



ierakstīt dzīvības grāmatā! “redzi, šodien ir labais un pieņēmīgais laiks, šodien ir pestīšanas 

diena!”  

 

 

 

 

X. 

Jaunais laikmets. 
“redzi, visu es daru jaunu.” 

Par. 21, 5.  

 

1. 

Jaunā laikmeta ausma. 
Mēs esam nonākuši līdz tā Kunga dienas beigām un jaunās mūžības sākumam. Ar pēdējā 

ienaidnieka – nāves iznīcināšanu noslēdzas tā Kunga diena. No šejienes dzīve norisinas 

divos virzienos: mūžīgā dzīvošanā un mūžīgā nāvē, otrā nāvē ugunszaņķī.  

Ar tā Kunga dienas izbeigšanos mēs arī izejam no cilvēces, zemeslodes, un mums 

pazīstamā vēsturiskā laikmeta. Ar to mēs izkāpjam arī no Bībeles robežām, t.i. no 

Dievvārda rīkojumu, Svētā Gara darbības, draudzes dibināšanas, tāpat arī no grēkā 

krišanas sekām, sātana varas laika, ļaunuma un nāves laikmeta, jo Bībele apskata tikai to 

laikmetu. Pirms Bībeles pirmā vārda: “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi”, mūsu 

priekšā kā tumšs mūris stāv nepazīstamā mūžība. Pēc Bībeles pēdējā vārda: “Un es redzēju 

jaunu debesi un jaunu zemi,” mūsu priekšā atkal stāv tumšs mūris. Tikai reti stari tam spīd 

pāri.  

Ar šī laikmeta sākumu Dievs ir sasniedzis vienu no savas darbības mērķiem. Visa dzīve 

tagad norisinas uz jauniem principiem, un mūsu laicīgais prāts daudz ko no šīs dzīves 

nesaprot. Bībelē tikai daži atsevišķi teikumi vēsta par šo laikmetu un arī tie ir alegoriski.  

Šai jaunajā dzīvē Dievs ir viss visā. Tas rāda, ka darbība un apstākļi tur ir pilnīgi un prieks 

neaprakstāms. Daiļums un laime ir neizmērojami. Cilvēka dvēsele tur kļūst tāda, pēc kādas 

tas ilgojies. Dieva gribas izvešana dzīvē tiek veikta bez pūlēm, sviedriem, sāpēm un 

asarām. Dzīve ir pilnīga.  

Mums nav jādomā, ka dzīve šai laikā norit pēc cilvēku prāta un fantazijas tēlojumiem. Šādā 

gadījumā debesis mums izliktos garlaicīgas. Mums izietu tā, kā kādam svētdienskolotājam, 

kas mazai meitenei bija stāstījis par debesīm. Pārnākusi no svētdienskolas viņa teica mātei: 

“Es gan labāk gribētu būt ellē, nekā debesīs, jo debesīs ir garlaicīgi un vēsi, bet ellē 

interesanti un silti.” Šis skolotājs nebij pratis iedziļināties debess daiļumā un to kaut cik 

pareizi attēlot. Viņš tomēr attaisnojams, jo cilvēks nespēj šo godību attēlot. Arī apustulis 

tagadējās debesīs redzēja lietas, kuras tas vārdu trūkuma un cilvēka vājo tēlošanas spēju 



dēļ nevarēja attēlot. Tas vēl lielākā mērā attiecināms uz jaunām debesīm, jo “...kas 

neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sataisījis tiem, kas Viņu mīļo.”  

Tomēr Dievvārds mums ļauj mest vāju skatu caur slēpdamo priekškaru dziļajā mūžībā. Šo 

priekšrocību gribam arī izmantot.  

 

2. 

Jaunais laikmets Dievvārda gaismā. 

Bībele ir tagadējā laikmeta grāmata un viņas uzdevums ir rādīt, kā cilvēks sasniedz jaunu 

laikmetu. Jaunā laikmeta dzīvi attēlo ļoti aprobežotā veidā. Liekas, ka Dievs šeit rīkojies kā 

vecāki, kuri priekš bērniem slēdz durvis, kas ved pie eglītes un dāvanām, lai vēlāk tos 

pārsteigtu. Tad tiek teikts: “Nāciet, jo viss ir gatavs!”  

Parasti lasot Bībeli, tiek pielaista kļūda, ka miera valsti tēlojošas vietas skaita par jaunā 

laikmeta tēlojošām vietām. Bet jauno laikmetu apraksta tikai nedaudzas vietas. Lai dabūtu 

jēdzienu par dzīvi jaunā laikmetā, tad apskatīsim dažas no šīm vietām.  

Jes. 65, 17;   66, 22. Šeit lasam vienīgi to, ka Dievs radīs jaunas debesis un jaunu zemi, un 

to iespaids būs tik liels, ka iepriekšējās tiks aizmirstas. Šīs, no jauna radītās debesis un 

zeme, tāpat arī jaunā laikmeta tauta stāv Dieva vaiga priekšā. Tieši tā, kā Izraēls miera 

valstī stāvēja Dieva vaiga priekšā.  

Šī Rakstu vieta mums liek jautāt, vai jaunā laikmetā, mūžībā cilvēks vēl atcerēsies savu 

bijušo dzīvi? “Un tās pirmās lietas vairs nepieminēs,” par to saka Vārds. Tas, ka viņi ir Dieva 

vaiga priekšā, pierāda to, ka dzīve jaunā laikmetā ir dzīve Dieva vaiga gaismā.  

Jes. 60, 19-21. Šī nodaļa galvenokārt veltīta Izraēla pārdzīvojumiem miera valstī. Bet šinīs 

pantos dzirdamas arī mūžības skaņas. Mēness un saules vietā zemi apgaismo pats Dievs. 

Pateicoties šai svētībai, visas sēras pazudušas uz mūžību. Tanī zemē, kur mājo taisnība, arī 

tauta ir taisna: tā dzīvo par godu savam Dievam.  

Dan. 12, 3. Šī Rakstu vieta, tāpat 1. Kor. 15, ļauj domāt, ka taisnie mūžībā dzīvos sevišķā 

spožumā, un šis spožums ir atkarīgs no taisnā personas. Dažiem piemīt debess spožums, 

daži mirdz kā zvaigznes. Bet zvaigznes ir dažādas, citas gaišākas, citas tumšākas. Šo 

spožumu taisnie gūst no Dieva vaiga gaismas, jo viņu saule ir pats Dievs un tas Jērs.  

Jau mūslaiku tumsā taisniem jāmirdz kā “zvaigznēm tumsībā.” Viņu uzdevums ir līdzīgs 

Dieva uzdevumam mūžībā – apgaismot citus.  

1. Kor. 15, 27. 28. Šeit mums dots mājiens par dievišķīgām attiecībām mūžībā. Visas dzīves 

parādības Dievs šeit nodevis Kristus pārziņā. Bet pats Kristus ar visu dzīves pilnību padots 

Dievam. Dievs ir viss visā. Šeit mēs nojaušam Dieva mūžīgo varu mūžībā un visu dzīves 

parādību dusu Dievā, sava Tēva klēpī.  

Interesanta šinī ziņā ir 1. Jāņa 5, 19: “Mēs zinam, ka esam no Dieva, un visa pasaule ir 

nogrimusi ļaunumā." Pareizi skan šī panta pēdējā daļa “... visa pasaule ir nogrimusi 

ļaunumā.” Šai laikā pasaule dus šīs pasaules valdnieka, sātana klēpī. Bet taisnie ir Dievā un 

mūžība dus Dieva klēpī!  



2. Pēt. 3, 13. Caur šīs pasaules ļaunumu un postu Dieva ļaudis gaida jaunas debesis un 

jaunu zemi, jo tāds ir Dieva solījums, ko esam dzirdējuši no Jesajas, Daniela un citiem 

praviešiem. Šai jaunā laikmetā, mūžībā, mājo taisnība, ko Svētais Gars caur Pēteri sevišķi 

pastrīpo.  

Antikristu, kā jau zinam, raksti sauc par netaisnību, un visa šī laika raksturīgs vilciens, 

atbilstoši viņa valdniekam, ir netaisnība. Bet mūžībā valda taisnība. Kāds miers vajātam 

cilvēkam!  

Par. 7, 9 – 17. Šī labi pārskatāmā rakstu vieta attēlo nevis dzīvi mūžībā, kā bieži to pieņem, 

bet pirmās augšāmcelšanās draudzes goda pilnos brīžus Jēra godakrēsla priekšā tanī laikā, 

kad virs zemes valda zvērs. Šeit viņi dienā un naktī Viņam kalpo Viņa templī, bet mūžībā 

nakšu nav, tāpat arī tempļa nav. Arī šeit pravietis visu redzējis perspektīvi, un ar to šeit 

saskan mūžības skaņas. Saule tos vairs nenomāc, tas Jērs savējos vada pie dzīvības 

avotiem, Dievs nožāvē viņu asaras. Svētīga dzīve dievišķīgā atdusā!  

Šo Rakstu vietu gaismā mēs redzam, ka mūžībā aizmirsts pagājušais laiks arī mokām un 

bēdām; Dievs apgaismo šo mūžību, šeit spīd arī Viņa tauta un dus Viņa klēpī, - bads, asaras 

un bēdas jau pagātnē; šeit mājo taisnība, ko draudze gaidījusi; debešķīgā spožumā svētie 

dzīvo pie dzīvības avotiem. Jērs viņus vada un Dievs ir viss visā.  

Par. 21. un 22. Vislabāko iespējamību mest skatu mūžībā dod Parādīšanas grāmatas 

beigas. Šeit mūžība apskatīta no četriem viedokļiem. Tiek uzskaitītas lietas, kādu tur vairs 

nav, un tās, kādas tur ir; tiek minēti vārdi, kas to mantos un kas nemantos.  

Viss šis apraksts sākas ar godības pilnu ievadu 21, 1-3. Ir radītas jaunas debesis un jauna 

zeme, vecās ir zudušas. Otrā un trešā pantā mūžībā nokāpj jaunā Jeruzāleme kā brūte. 

Precīzāks šis pilsētas apraksts dots 21. nodaļas otrā pusē. Šeit nu rodas divi jautājumi: kas 

ir šī pilsēta un no kurienes tā nokāpj?  

Nav šaubu, ka šī pilsēta, jaunā Jeruzāleme, ir tā pati iemīļotā pilsēta un svēto nometne, ko 

ielenca ienaidnieki. Kad uguns izpostīja pasauli un debesis, šī pilsēta, tā Kunga draudze, 

tika pieņemta augšā. Šeit viņa uzturējās dievišķīgās telpās, kamēr pienāk laiks un viņa, 

garīgā Jeruzāleme, nokāpj tai zemē, kura viņai radīta par prieku.  

Šī pilsēta ir kā brūte, un ar to ir skaidri teikts, kas viņa ir. Viņa ir pirmās augšāmcelšanās 

draudze, tā Jēra brūte, kā saka 9. pants. Pats Dieva un Viņa svētiem gariem, no jauna 

radītās debesis un uz jauno zemi tagad uzkāpj šī, ar asinīm pestītā, brūte ar Brūtgānu. 

Dievs sasniedzis savus mērķus. Sākas mūžība.  

a) Ka vairs nav mūžībā?  

Zudušas ir vecās debesis un zeme ar savām kļūdām un bēdām, to vairs nav. Arī bangojošās 

jūras vairs nav. Asaru, nāves, sēru, vaimanu un moku vairs nav, jo tā ir nāve, kas rada 

asaras un vaimanas. Pašu nāvi rada grēks. Tā, kā grēka vairs nav, arī nāves nav. Pats Dievs 

tos iznīcināja ar sava Dēla uzvaru.  

Pirmās lietas, t.i. vecās zemes un debess posts un ļaunums ir zuduši. Tempļa vairs nav, jo 

Izraēla laiks ir pilns un Dievs tiek pielūgts jaunā veidā. pats Dievs, Viņa Jērs un Jēra brūte ir 

tas templis.  



Saules un mēneša nav, tie gāja bojā ar veco pasauli. Tagad mirdz jauna gaisma: Dieva vaigs 

un tas Jērs. Tādēļ, ka nav saules, nav arī nakts un dienas, bet pastāvīga gaisma plūst no 

Dieva. Tātad tumsai šeit vairs nav vietas, jo pats Dievs ir gaisma. Jādomā, ka šeit nav arī 

vajadzības gulēt, ka noguruma nav, visur valda spirgtums un dzīvība.  

Tādēļ, ka Dievs ir dzīvība, mīlestība un gaisma, tad arī dzīve, mīlestība un gaisma šeit ir 

pilnīgas. Pavisam jauni apstākļi!  

b) Kas ir mūžībā?  

Tur ir jaunas debesis un jauna zeme, ar savu pilnību. Tur ir svētā pilsēta, jaunā Jeruzāleme 

kā brūte, tātad draudze, tā Jēra brūte. Tur ir pats Dievs un Viņa telts. Kā Dievs kādreiz 

tuksnesī neredzēts dzīvoja teltī ar Izraēli un Viņu reprezentēja Viņa kalps Mozus, tā Viņš 

tagad atklāti dzīvo pie savas tautas.  

Šeit ir Dieva un tā Jēra godakrēsls. Tas, Kas sēž uz godakrēsla, visu atjaunoja. Šis 

godakrēsls vairs neiedveš bailes, bet tas mūžībā ir dievišķīgas iekārtas un godības pazīme. 

Telts šeit apliecina, ka Dievs mūžībā būs savas tautas Tēvs; godakrēsls liecina, ka Viņš būs 

arī Valdnieks. Proti, Tēvs un Valdnieks – kā tagad ģimenes galva. Dievs ir mūžības ģimenes 

galva.  

Mūžībā ir īpatnēja svēto nometne un iemīļotā pilsēta, - Kristus jeb Jēra brūte. Tātad arī šeit 

pirmās augšāmcelšanās draudzei ir sava īpatnība. Šīs draudzes vārds ir svētā pilsēta, jaunā 

Jeruzāleme, kā vīram izdaiļota brūte, Jēra brūte. Proti, svētības, jaunās dzīves, auglības un 

Dieva mīlestības simbols, mūsu māte.  

Šo pilsētu, draudzes mītni mūžībā, pilda brīnišķīga, dievišķīga gaisma. Viņu jož augsts 

mūris, Viņa dzīvo īpatnējos apstākļos. Katrā pusē tai ir trīs vārti, kopā divpadsmit vārti; 

tātad mūžības iedzīvotājiem ir iespējams no visām pusēm tikt šinī brūtes pilsētā. Enģeļi pie 

vārtiem pierāda, ka draudzei mūžībā ir cienīgi kalpi.  

Uz pilsētas pamatiem ir divpadsmit apustuļu un uz vārtiem divpadsmit Izraēla cilšu vārdi, 

tātad tie nolikti uz dievišķīgiem pamatiem, kas jau darīts zināms caur Izraēla izraudzīšanu 

un no apustuļiem. Kas iet pa apustuļu un praviešu spraustiem ceļiem, tie sasniedz mūžībā 

Dieva pilsētu.  

Pilsēta ir celta pēc mēra, no visām pusēm vienāda. Tas liecina par Dieva nodomu 

noteiktību un kārtību. Pirmās augšāmcelšanās draudze – šī pilsēta mūžībā, ir cieši 

turējusies pie Dieva nodomiem un patiesības, izsargādamās cilvēcīgā gara traucējumiem.  

Pati pilsēta ir tīrs zelts, septiņi reizes kausēts, bagāts ar ticību. Mūri ir no jaspisa, ar skaistu 

mirdzumu, kas simbolizē jaunu pavasari un pirmo mīlestību. Tāda ir turienes laime. Tā ir 

tīra, stiklam līdzīga, proti, svētīta un caurspīdīga, kļuvusi svētumā pilnīga.  

Pilsētas pamats ir no dārgakmeņiem, katram akmenim ir mirdzums un vērtība, tātad 

skaistuma un vērtības pilnība. Vārti ir no pērlēm, kas nozīmē prieku, un prieks rodas, ejot 

tiem cauri. Ielas izklātas ar spīdošu zeltu – visi ceļi ir svētuma pilnība; neviens nestaigā 

tumšus ceļus, nešķīstībai tur nav vietas.  

Pilsētas templis ir tas Jērs, tātad Viņš ir ar draudzi mūžīgā draudzībā. Gaisma ir Dievs un 

Jērs, - šeit mirdz Dieva godība. Vārti netiek slēgti, visiem mūžības iedzīvotājiem ieeja 

pilsētā brīva.  



Tāda ir Jēra brūte jeb jaunā Jeruzāleme mūžībā.  

Šeit ir arī dzīvības upe. Jau laicīgā paradīzē tecēja upe – liecība, ka no Dieva paradīzes, no 

Viņa sirds, plūst dzīvība un auglība. Arī miera valstī atrodam šādu upi (Eceh. 47), tā iztek no 

tempļa apakšas – no garīgās dzīves centra – uz austrumiem, darīdama visu zemi auglīgu. 

Šīs upes ir pareģojumi par mūžīgo dzīvības upi, kas mūžībā iztek no Dieva un Jēra 

godakrēsla, tātad atkal no Dieva dzīvības strauta, no Viņa sirds. Jau tagad šī upe ar savām 

dzīvības spējām tek tā Kunga draudzē, bet mūžībā viņas tecēšana ir pilnīgāka.  

Mūžībā ir dzīvības koks. Virszemes paradīzes koks to jau pareģoja. Draudzē šis koks 

patlaban aug garīgi, un mūžībā sasniegs pilnību. Katrs varēs baudīt no dzīvības koka un 

dzīvot mūžīgi. Vai šis koks nav mūsu Kungs Kristus? Vai upe nav Svētais Gars un saule – 

pats Dievs?  

c) Kas to nemantos?  

To nemantos bailīgie, jo viņi kaunējās no Jēzus un Jēzus no viņiem; neticīgie, jo dzīvība tiek 

mantota caur ticību; slepkavas un nešķīstie, kas dzīvo miesas kaislēs; burvji, kas 

nodarbināti ar visādiem gariem; to nemanto arī modermo elku pielūdzēji un tie, kas 

melojuši, jo velns ir melis un netaisno tēvs. Visi tie nemantos, viņu daļa ir ugunszaņķī. 

Nemantos tie, kas dara briesmīgas lietas un to, kas aizliegts, jo viņu vārdi nav rakstīti 

dzīvības grāmatā.  

d) Kas to mantos?  

Tur ir Dievs, Dieva Jērs, tur ir Jēra brūte. Visi viņi to mantos. Bet mantos arī pagāni; kas 

kļūst svētīgi un staigā Viņa gaismā; un zemes ķēniņi šai pilsētā nesīs savu godu. Viņi dabūs 

daļu no dzīvības koka svētības, tā koka lapas viņiem būs par dziedināšanu.  

Kas tad ir šie pagāni un viņu ķēniņi”Kā viņi tika mūžībā? Mēs jau zinam, ka draudzes 

laikmets izbeidzas ar pirmo augšāmcelšanos, tad brūtes laiks un skaitlis tapa pilns. Bet 

miera valstī vēl daudzi pagāni un viņu ķēniņi atgriezās pie Kristus un palika Viņam uzticīgi. 

Šie pagāni pie iemīļotās pilsētas vārtiem neiet bojā, bet kļūst svētīgi. Viņi dzīvo mūžībā un 

viņiem dota iespēja apmeklēt Dieva pilsētu – brūtes dzīves vietu. Šeit viņi staigā Dieva 

gaismā un bauda dzīvības koka augļus.  

Tur ir vēl Viņa kalpi, kas Viņam kalpo un redz Viņa vaigu. Vai šie kalpi ir kāda Izraēla daļa 

jeb šeit domāta brūte, to Raksti tuvāk nesaka. Bet viņi izpilda Dieva uzdevumus, jo šķiet, ka 

arī mūžībā katram tiks doti zināmi uzdevumi.  

Šie kalpi valda mūžīgi, kā ķēniņi, viņi ir Dieva tuvākie palīgi Viņa jaunajā valstī.  

Mantos arī tie, kuru vārdi rakstīti Jēra dzīvības grāmatā. Viņi ir svētīgi un tiek pilsētā, jo virs 

zemes tie pildījuši Dieva gribu.  

 

 

 

 

 

 

 



3. 

Daži personīgi tēlojumi. 
Ļoti maz mēs zinam par mūžību, tomēr nojaušam, ka dzīve tur godības pilna; tur būs arī 

kaut kas tāds, ko līdz šim neesam redzējuši un dzirdējuši, bet ko Dievs sagatavojis tiem, kas 

Viņu mīlē, jo Viņš tos mīlēja pestīšanas darbā.  

Zinādami samērā maz, atļausimies sev drusku fantazēt.  

Liela priekšā stādīšana.  

Domāju, ka mūžība sāksies ar lielu iepazīstināšanu un priekšā stādīšanu. Visi Vecās un 

Jaunās Derības svētie sapulcēsies pie Jeruzālemes. Šeit sāksies iepazīstināšana – iepazīsies 

visi uzvarētāji. Ir jautāts, vai mēs debesīs viens otru pazīsim – katrā ziņā.  

Tā var būt brīnišķīga iepazīšanās: mēs redzēsim visus tos svētos, par kuriem esam 

dzirdējuši, redzēsim varenos Dieva valdniekus ienākam caur godības vārtiem; redzēsim 

Dieva draugu Ādamu, lielo vadoni Mozu, maigo kolētāju Dāvidu, sērojošo Dalielu, kas 

raudājis tautas grēku dēļ, Jesaju, kas jau bija redzējis Dieva gaismu, un visus citus Dieva 

svētos. Kāds brīnišķīgs brīdis! Redzēsism arī tos savus tuviniekus, kuri miruši ticībā uz 

Kristu. Brīnišķīga atkalredzēšanās! Visi tiek iepazīstināti, visi priecīgi sasveicinājas, mainās 

domām. Man liekas, ka šī iepazīstināšana, pēc mūsu laika mēra rēķinot, ilgs ap tūkstoš 

gadu. Svētīgs laiks! Pie tā Kunga ar svētiem!  

Brīnišķīgas vakariņas.  

Domāju, ka pēc iepazīšanās svētie sēdīsies pie galdiem, kurus uzraudzīs pats Kristus, 

rūpēdamies par to, lai nekur nekas netrūktu. Svētie enģeļi šeit stāvēs Kristus brūtes rīcībā. 

Arī Viņš pats būs nolicis drēbes un kalpos. Kāds gods! Brīnišķīgas vakariņas, kur debesu 

mūzika skan visā savā skaistumā.  

Domāju, ka šinīs brīnišķīgās vakariņās stāstīs brīnišķas lietas par Dieva dziļumiem, noturēs 

godības pilnas galda runas par izcīnītām cīņām. Pēc mūsu laika mēra tas varētu vilkties 

tūkstošiem gadus. Atceros, ka San-Franciskā satikos ar brāli, kuru nebiju redzējis 18 gadus. 

Mums bija daudz un ilgi ko stāstīt. Un laiks lidoja ātri.  

Ak, mēs tur stāstīsim par brīnišķo asins spēku, kas mūs spēcināja virs zemes, un tām 

baigām stundām, kad tikai Dievs bija mums klāt ar savu palīdzību. Šīs galda runas būs 

garas, garas! Mēs visi arī dziedāsim slavas dziesmu Tam, Kas mums palīdzēja uzvarēt.  

Svēto dziedāšana.  

Domāju, ka pēc tam uzstāsies debess kori, kur visi svētie varēs kopīgi dziedāt ar 

visskaistākām balsīm, jo visi būs veseli. Viņu krūtis celsies, skanēs slavas dziesma par godu 

tam Kungam Jēzum Kristum. Ak, kāds koris, kādas dziesmas!  

Kādreiz Hamburgā dzirdēju Baha muzikālo sacerējumu par Kristus ciešanām pēc Mateus 

evanģēlija. Divas stundas man izlikās kā mirklis, kaut gan dziedāja parasts cilvēku koris. 

Bija brīži, kad pār ķermeni skrēja drebuļi. Visdziļāk mani satricināja tā Kunga sāpes, ko Viņš 

izcieta Ģetzemenes dārzā. Bija jūtama lapu čalošana kokos, dziedāja kāds putns. Protams, 

to imitēja mūzika. Tad, maigas mūzikas pavadīta, atskanēja vīrieša balss: “Mans Tēvs, ja 

tas var būt, tad lai šis biķeris man iet garām!” Tā dziļi aizkustināja visus klausītājus. Cits 



brīdis. Ar troksni plīst klintis, zeme trīc, mūzika vaid un griezīgi kliedz. Un šinī troksnī 

atskan sauciens: “Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis? ”Klausītāji 

satricināti. Tad atkal mūzikas rūkoņa ar kora kliedzieniem Pilāta namā: “Sit Viņu krustā!”  

Vai ja iedomājos par aizgrābjošām nēģeru dziesmām, vai Vispasaules Baptistu Savienības 

Kongresā dzirdēto dziedāšanu, kad Torontā lielā sajūsmā dziedāja 10 000 cilvēku – 

iespaids bija tik liels, ka sirds draudēja apstāties. Tāda ir laicīga dziedāšana. Bet kādam 

vajag būt svēto kora priekšnesumam! Man liekas, ka šis priekšnesums ilgs miljonu gadu.  

Kāzu ceļojumā.  

Iedomājos to kāzu ceļojumu, ko tas Kungs ar savu draudzi taisīs, apmeklēdams visas 

planētas un zvaigznes, lidodams neizmērojamos tālumos. Viena vieta svētīgāka par otru, 

viens piedzīvojums skaistāks par otru. Rādīdams šīs neizmērojamās bagātības, tas Kungs 

sacīs: “Tas viss ir dots man!” Un tad taps redzamas un dzirdamas tādas lietas, kādas līdz 

šim nav redzētas un dzirdētas, ko astronomi pūlas saskatīt ar teleskopiem, bet neredz.  

Šis ceļojums pa neizmērojamās mūžības vietām, pēc mūsu laika rēķina, ilgs miljoniem 

gadu.  

Tā mēs savai fantāzijai varētu dot vaļu, bet jāatzīstas, mēs zinām maz, ļoti maz; bet kad 

nāks pilnība, tad izbeigsies tas, kas nav pilnīgs.  

Debesīs ir neizprotama godības pilna dzīve!  

“Mēs dziedam par mūžīgo laimi,  

Par kroņiem un god’ apģēbu,  

Kas pušķo tur debesu saimi;  

Kāds prieks būs, kad tur nonāksim!”  

Bet kāds labums no visa šī skaistuma, ja tevis tur nebūs? Tādēļ par vissvarīgāko jautājumu 

uzsskati šo: Kur es pavadīšu mūžību? Vai šai laimīgo pulkā jeb otrā nāvē? Ir tikai divas 

vietas, un vienā no tām būsi arī tu!  

Tādēļ pasteidzies un vēl šodien Golgātā saņem pestīšanu, ko Dieva Jērs sniegs arī Tev! Ceļš 

ir brīvs, ej un smel dzīvības ūdeni! Tagad ir īstais laiks!  

Mēs esam nonākuši tā Kunga dienas beigās. Ar mūžību sākas jauns laiks. Gar mūsu acīm ir 

gājuši šīs dienas brīnišķīgie un daudzpusīgie piedzīvojumi, pēc tam godības pilna mūžība. 

Tādēļ tagad vajadzētu beigt. Tomēr atrodu par vajadzīgu visumā rādīt ceļu, kas caur tā 

Kunga dienu ved uz mūžību. Tur ir viens tilts un ceļš, bet visi tur nevar staigāt. Atbildēsim 

beidzot uz jautājumu: kas visu to mantos?  

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. 

Mantinieki. 
“Kas uzvar tam būs iemantot visas lietas.  

Šie ir, kas tam Jēram staigā pakaļ,  

uz kurieni tas iet. Nāc tu man pakaļ!”  

Jāņa par. 21, 7;  14, 4; Jāņa 21, 22.  

 

1. 

Noteikumi. 
Kas tad mantos šo godību un skaistumu? Uz šo jautājumu Raksti dod atbildi:  

Šķīsta sirds.  

Mantos tie, kas nešķīsti būdami, ticībā nakuši pie tā Jēra un Viņa asinīs savas drēbes 

mazgājuši baltas, tas ir tie, kas piedzīvojuši grēku piedošanu un pestīšanu. Viņi ir dabūjuši 

šķīstas sirdis, palikuši šķīstībā un tagad varēs redzēt Dievu. “Svētīgi tie sirdsšķīstie, jo tie 

Dievu redzēs.” Tādēļ vēl šodien ļauj šķīstīt savu sirdi, citādi vari zaudēt visu!  

Uzvarētāji.  

Ticības ceļā cīņu ir daudz, un daudz arī tādu, kas uzsāk cīņu. Bet cīņas uzsākšana vēl 

nepadara par mantinieku. Arī Raksti saka: “Jebšu kas cīnas, tas nedabūs kroni, ja nebūs 

pareizi cīnījies.” Sacenšas daudzi, bet tikai uzvarētāji saņem balvas. Uzvaras dzīvei ir tāds 

brīnišķīgs spēks, ka viņa tevi padara par mantinieku; bet zaudēšanas gadījumā tu 

pazaudēsi visu!  

Svētie.  

Raksti saka, ka bez piedzimšanas no augšienes, neviens nemantos mūžīgu dzīvību. To 

Raksti saka arī par svētumu: “Dzenaties... pēc svētas dzīvošanas, bez kā neviens to Kungu 

neredzēs.” Svēti dzīvot ir nāvēt miesu, grēku, paša “es” nodot Dievam. Tie, kas sevi tā 

šķīsta, kā Viņš ir šķīsts, kam ir baltas drēbes, tie ar Viņu mantos. Tādēļ dzenies pēc svētas 

dzīves! Bez tās tu to nemantosi.  

Gaidītāji.  

Raksti liek saprast, ka mantos tie, kas gaida tā Kunga atnākšanu un kas tai gatavojas. “Jums 

pienākas staigāt svētā dzīvošanā un dievbijāšanā, gaidot un steidzoties uz Dieva dienas 

atnākšanu.” Svēta dzīve šeit saistīta ar gaidīšanu. “... Kad Tas atspīdēs, mēs Viņam būsim 

līdzīgi; jo mēs Viņu redzēsim, kā Viņš ir. Un ikviens kam šī cerība uz Viņu, šķīsta sevi, tā kā 

Viņš ir šķīsts.” Arī šeit svēttapšana saistīta ar gaidīšanu. “Gars un brūte saka: “Nāc!” Šeit 

redzama sirsnīga gaidīšana. Gara gaidas un Kristus brūtes jaunavīgās gaidas. Gaidītāji ir 

mantinieki un mantinieki ir gaidītāji.  

Tādēļ arī pārbaudi sevi, vai tavā dvēselē ir nopietnas ilgas pēc tā Kunga atnākšanas, vai ir 

gatavības pierādījums. Nopietnie gaidītāji ir mantinieki.  

Piepildītie lukturi.  



Bet gaidīšana vien nav galvenā noteicēja – ģeķīgās jaunavas arī gaidīja – bet izšķiroša ir 

pareiza gaidīšana. Kāda ir pareiza gaidīšana? Tā ir gaidīšana ar piepildītiem lukturiem, jo 

pildīts lukturis liecina par daļas gūšanu pie Svētā Gara. Svētais Gars ir arī viņu piederības 

liecība, jo “kam Kristus Gara nav, tas Viņam nepieder.” Bet kam ir Kristus gars, tas ir 

Mantinieks.  

Tā rī tev, mīļais ceļa biedri, vienmēr jāpārbaudas: vai esmu dabūjis daļu pie Svētā Gara? 

Vai Viņš mājo manā sirdī? Svētais Gars sauc: “Nāc!”, un ka sirdī Svētais Gars ir atradis 

vietu, tam ir brūtes sirds un tā arī sauc: “Nāc!”  

Tātad mantinieki ir tie, kuru sirdis šķīstītas Jēzus asinīm; tie, kuri uzvar cīņās, svēti staigā 

un gaida Jēzu ar eļļu piepildītiem lukturiem. Jēzus tevi vēl šodien grib sagatavot! Ļauj tam 

notikt!  

 

2. 

Tā Jēra ceļā. 
Liekas, ka visiem mantošanas noteikumi vienādi, jo arī pats Jēzus ir teicis: “Kam daudz ir 

uzticēts, no tā vairāk prasīs.” un “...kas nezinādams darījis, ar ko viņš sitienus pelnījis, 

dabūs maz sitienu.” No tā mums jāsaprot, ka no tā, kas nāves gultā pieņem Jēzu jeb dzīvo 

kādā tumšā vietā, līdz kurai evanģēlijs nesniedzas, tiek mazāk prasīts. Bet augstāk minētos 

noteikumus arī viņam jāpilda, jo Raksti doti visiem un Svētais Gars tos izskaidro katrai 

sirdij.  

Bet citādi ir ar cilvēkiem, kuri gadiem ilgi staigā ticības ceļu, dzīvo pie Dievvārda avotiem, 

dzird dievišķīgās patiesības. No tiem tas Kungs prasa, lai tiktu pildīts tas, kas tiek sludināts. 

Kas pazīst tā Jēra pēdas, kam ir iespējams viņās iedziļināties, tam Viņa pēdās arī jāstaigā.  

Kas ir tā Jēra pēdas? Ko Jēzus domāja, sacīdams: “Nāc Man pakaļ!”? Ko tie bija darījuši, par 

kuriem Raksti saka: “Šie ir, kas tam Jērams staigā pakaļ, uz kurieni tas iet.”  

Vispareizākais kateķisms.  

Kristīgas baznīcas ir sev sastādījušas kateķismus jeb ticības liecības, kur ietilpst tās 

prasības, kas nepieciešamas, lai kļūtu svēts. Tas esot pareizs ceļš uz mūžīgu dzīvošanu, un 

tādēļ no draudzes prasa kateķisma ievērošanu. Vissmalkāko kateķismu sastādījusi katoļu 

baznīca.  

Arī Dieva draudzei ir savs kateķisms, kas sastāv no četrām nodaļām, ar trim paragrafiem 

katrā. Es iedrošinos apgalvot, ka šis ir pareizākais kateķisms, un kas pie tā turēsies, tas 

mantos mūžīgu dzīvību – šī kateķisma paragrafi ved tieši uz mūžību.  

Šis kateķisms nav iespiests vai rakstīts, un Dieva draudzei nekāda rakstīta kateķisma 

nevajaga, jo viņai ir šis dzīvais kateķisms, Sv. Gara liecība, Jēzus testaments.  

Šis kateķisms ir Jēzus dzīve, kas sadalas četros posmos, katrā posmā pa trim notikumiem, 

starp katru posmu ir viens stāvoklis. Ja Jēzus ir teicis: “Nāc Man pakaļ!” un “Šie ir, kas tam 

Jēram staigā pakaļ, uz kurieni Viņš iet,” ar to tiek domāta Jēzus prāta, rakstura un darbības 

veida iegūšana. Nešaubos, ka šeit domāta arī šo notikumu pārdzīvošana garīgi, kā Jēzus tos 

pārdzīvojis savas zemes dzīves gaitā. Šeit Viņš ir mūsu paraugs. Viņš atstājis pēdas, kurās 



mums jāstaigā. Sacīdams: “Nāc tu man pakaļ!”, Viņš aicinājis savus piekritējus pārdzīvot 

to, ko Viņš pārdzīvojis. To pārdzīvojot, tiek gūta mantošanas tiesība, jo Viņa pēdas ir 

uzvarētāja pēdas, kas ved uz mūžību.  

Tātad Dieva Jēra ceļš ir vispareizākais Dieva draudzes kateķisms, pēc kura dzīvojot, tiek 

gūtas matošanas tiesības. Cilvēki, kas lasījuši un turējušies pie šī kateķisma, ir mantinieki.  

Jēzus dzīves posmi.  

Jēzus dzīve atrodas starp diviem – jauno un veco laikmetiem. Tieši atrašanās starp šiem 

laikmetiem veido draudzes kateķismu.  

Kristus zemes dzīvē ir četri posmi: bērnība, aicināšana pie darba, nāves ceļš, 

augšāmcelšanās. Katrā posmā ir trīs notikumi. Bērnībā: piedzimšana no Svētā Gara, 

apgraizīšana un iesvētīšana templī. Bērnībai seko bērnības stāvoklis tāva mājās ar 

Jeruzālemes tempļa apmeklēšanu. Darbības sākumā trīs notikumi: ūdens kristība, Svētā 

Gara saņemšana un  kārdinājumi tuksnesī. Šim posmam seko jaunekļa stāvoklis, pilns 

darba un cīņu ar velnu. Trešais posms ir sāpju ceļš; arī šeit trīs pārdzīvojumi: uz nāves ceļa, 

dusa kapā un augšāmcelšanās. Tam seko tēva stāvoklis, pilns Dieva atzīšanas (1. Jāņa 2, 

12-14). Ceturtais posms ir dzīve godībā, ar trim notikumiem: debessbraukšana, atrašanās 

pie Tēva labās rokas un atkalatnākšana. Tad sākas cits, jauns laikmets ar brūti, tātad 

pilnīgs.  

Šī Jēzus dzīves posmu un notikumu garīgā nozīme sastāda katra cilvēka un draudzes 

pareizo kateķismu, tā Jēra ceļu. Tas, kas visus šos posmus, stāvokļus un notikumus garīgi 

pārdzīvojis, kas gājis pakaļ tam Jēram, tas ir uzvarētājs un mantinieks. Tādēļ, lai iepazītos 

ar tā Jēra ceļu un kļūtu par mantinieku, vēl reiz metīsim skatu uz šo notikumu garīgo pusi.  

Pirmais posms.  

1) Jēzus piedzima no  Svētā Gara. Arī katram ticīgajam jāpiedzimst no Svētā Gara. Kas ir 

piedzimis no miesas, ir miesa, tā ir dabīga cilvēka piedzimšana. Bet miesa un asinis Dieva 

valstību neiemantos. Tādēļ nebrīnaties, ka jums jāpiedzimst no augšienes. Jo kas nav 

piedzimis no augšienes, Dieva valsti neiemantos. Tātad pirmais paragrafs šinī kateķismā 

prasa piedzimšanu no augšienes jeb piedzimšanu no Svētā Gara. To mums māca Jēzus 

piedzimšana no Svētā Gara, Viņa dzīves kateķisma pirmais punkts.  

2) Jēzus apgraizīšana astotā dienā. Apgraizīšanas nozīme ir vecās, grēcīgās miesas 

atmešana, vecā cilvēka ar visiem darbiem atmešana. Tādēļ visi no jauna piedzimušie ticīgie 

atsakās no bijušās sabiedrības un dzīves veida. Viņi tapuši jauni savās dvēselēs. Viņi vairs 

nevar būt šai pasaulei līdzīgi. Tiklīdz Svētais Gars pēc piedzimšanas no augšienes viņas 

novedīs pie Dieva kateķisma otrā punkta, viņi klausīdami iekšķīgai balsij, sāk kārtot savu 

dzīvi, atmest vecos darbus. Sākas jauns ceļš.  

3) Pēc četrdesmit dienām Jēzus tapa iesvētīts Dieva namā. Ikkatram, patiešām kristīgam, 

sava dvēsele un visi miesas locekļi jānodod Dievam, lai Dieva Sv. Gars nāk viņā un to svētī. 

Dievs grib mūsu sirdis sevim par mājokli – par tādu mājokli, kur ikviens kaktiņš mūsu sirdī 

pieder Viņam. Ticīgais, kas būs atdzemdināts caur Sv. Garu, apgraizīts sirdī un dvēselē, 

nāks priekš Dieva vaiga un lūgs, lai Tas to pilnīgi sagatavo un svēta savam darbam.  

Bērna stāvoklis.  



Šim pirmam posmam seko bērna stāvoklis, ko raksturo grēku piedošanas prieks. Svētīgs 

bērnības laiks tā Kunga ceļā! Par šo stāvokli apustulis saka: “Es jums rakstu, bērniņi, jo 

grēki jums top piedoti Viņa vārda dēļ.” Tātad bērna stāvokļa galvenā pazīme ir grēku 

piedošanas prieks. Prieks mājās, visā dzīvē un Dieva namu apmeklējot.  

Otrais posms.  

4) Jēzus tiek kristīts Jardānē. No bērnības ticīgais ieiet sava darba laikmetā un šeit viņu 

gaida jauni pārdzīvojumi. Pie Dieva kateķisma ceturtā paragrafa čalo Jardānes ūdeņi. 

Jēzum bija iekšēja pavēle tais viļņos tapt pagremdētam. Un brīnums: katrs no jauna 

piedzimušais, Dievam piederošais, kādreiz jūt nepieciešamu vajadzību kāpt Jardānē. Kāds 

cits šādā gadījumā atrod tik pat krietnu vīru kā Jāni, bet kas arī ieteic to nedarīt, kā Jānis to 

ieteica Kristum. Dažs ļauj sevi iespaidot un aiziet. Bet tas, kas staigā Jēra pēdās, paliek pie 

savas svētās pārliecības, teiktdams: “Lai nu tā ir; jo mums pieklājas piepildīt visu taisnību.” 

Viņš kāpj ūdenī slēgt sirdsderību ar to Kungu; apliecināt To ļaužu priekšā. Viņš iet Jēra 

pēdās uz Ciānu, apsolītā zemē.  

5) Jēzus tiek pildīts ar Svēto Garu. Savādi! No Gara piedzimis, un tomēr vēl vajadzēja tapt 

pildītam. Tā tas ir. Dieva kateķisma piektais punkts ir Svētā Gara kristība. Ticīgais savā sirdī 

nekad nebūs pilnīgi apmierināts, ja viņš, pienācis pie šī punkta, mēģinās no tā izvairīties. 

Viņam trūkst drosmes liecināt un nebūs spēka svētai dzīvei. Jau pirmā Svētā Gara 

izliešanas dienā tiek ziņots: “Jums šī apsolīšana pieder un jūsu bērniem, un visiem, kas ir 

tālu, cik tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās.” Jēzus ceļš to ved caur Svētā Gara saņemšanu. 

Caur to ved arī uzvarētāju ceļš. Šis ir mantinieku ceļš.  

6) Velns kārdina Jēzu. Tas ir savāds un drūms paragrafs, bet pārbaudījumu jāiztur katram. 

Parasti pēc svētībām nāk tumšākas stundas. Vai tava ūdens kristība bija uz Bībeles pamata; 

vai Svētā Gara kristība īsta, tas noskaidrosies pārbaudījuma stundā, kad pats sātans tevi 

vajās. Dažiem šī stunda pienāk grūtību, nabadzības, slimības, dažiem nicināšanas, 

zaimošanas vai dvēseles nemiera veidā. Svētīgs, kas paliek nešaubīgs, jop tas ir Dieva 

kateķisma sestais punkts. No šejienes ved uzvarētāja pēdas, tā Jēra pēdas.  

7) Jaunekļa stāvoklis.  

Tas ir pilns darba, labdarības, lūgšanas un spēka. Stāvoklis pilns velna darbu izārdīšanas. 

Jēzus virs zemes dzīvodams, atsvabināja ļaudis no velna varas. Viņš bija nācis dot cilvēkiem 

brīvību. Jaunekļa stāvoklis nozīmē arī spēku, kas pārvar visu ļaunu. “Es jums esmu rakstījis, 

jaunekļi, jo jūs esat spēcīgi, un Dieva Vārds paliek iekš jums, un jūs to ļauno esat 

uzvarējuši,” – tā raksta apustulis. Šinī posmā arī tiek sevišķi pētīts Dieva Vārds un karots ar 

Vārda zobenu.  

Trešais posms.  

Jēzus sāpju ceļā. Ticīgais nāk pie jauna pārdzīvojuma – ciešanas. Šeit viņam atklājas nāves 

noslēpums. Viņš uzsāk izšķirošu cīņu ar paša “es” krustā sišanu. Šis ir grūts un sāpīgs, 

tomēr svētīgs paragrafs Dieva kateķismā. Šeit tiek vilkts krusts pāri visam, kas nav no Gara, 

bet no miesas.  



Kā Jēzus karajās pie krusta, tā arī šai ciešanu ceļā jānonāk stāvoklī, kad var teikt: “... 

Manim pasaule ir krustā sista, un es pasaulei. Es ar Kristu esmu krustā sists, bet es dzīvoju, 

tomēr vairs ne es, bet manī dzīvo Kristus.” Tas ir grūts cīņu ceļš, bet tā Jēra ceļš.  

8) Jēzus dusēja kapā. Dvēsele sasniedz mieru Dievā. Pie šī paragrafa piepildas vārdi: “Jūs 

esat nomiruši, un jūsu dzīvība ir apslēpta ar Kristu Dievā.” Nāves stāvoklis sasniegts, ceļš 

augšāmcelšanai brīvs.  

9) Jēzus cēlās augšā no kapa. Dvēsele laužas cauri, sasniedz augšāmcelšanās spēku, bauda 

Dieva visspēcību un nomāc tumsības varu. Viņa ir pilnīga uzvarētāja. Tā ir uzvarējusi, kā 

Viņš uzvarēja, un sēž ar viņu uz goda krēsla, kā Viņš sēž ar Tēvu uz Viņa goda krēsla.  

Tēva stāvoklis.  

Lai gan Kristū ir daudz vadoņu, ir arī tēvi un mātes. Šo stāvokli var sasniegt tikai pēc devītā 

paragrafa, kurā par nožēlošanu visi ticības ceļa gājēji neieiet. Šo stāvokli sasniegušie ir 

nosvērti, nopietni un priekšzīmīgi raksturi, un mūsdienu draudzei ļoti vajadzīgi. Tomēr viņu 

ir tik maz. Viņu sevišķā īpatnība ir Dieva pazīšana, jo viņi ir Dieva draugiun zin dažus Viņa 

noslēpumus. Par tiem apustulis saka: “Es jums rakstu, tēvi, jo jūs to esat atzinuši.” Tas ir 

gatavības stāvoklis.  

Ceturtais posms.  

10) Jēzus uzbrauca debesīs. Tāda uzvarētāja draudze, kas pārdzīvojusi šos iepriekšējos 

deviņus paragrafus, ir cienīga pirmā augšāmcelšanā iet Viņam pretī padebešos.  

11) Jēzus sēž pie sava Tēva labās rokas, un draudze, kas lielā posta laikā uzvarēja, arī būs 

tur.  

12) Jēzus nāks atkal. Mēs zinam, kas ir tie ļaudis baltos tērpos Viņa atnākšanas brīdī. Tā ir 

draudze, kas pārdzīvojusi šī brīnišķīgā Dieva kateķisma iepriecinošos vienpadsmit punktus. 

Tagad sākas viņu gavilēšana mūžībā.  

Tā kā Jēzus sākumā bija pie Tēva, pestīšanas periodā, pārdzīvoja četrus posmus un trīs 

stāvokļus, un tad nogāja pie Tēva, tā draudzes vārdi jau sākumā bija Dieva grāmatā, 

pestīšanas laikā viņa garīgi pārdzīvoja visus minētos notikumus un beidzot ar to Kungu ies 

godībā. Tā draudze ir Kristus dzīves turpinājums virs zemes.  

To es saprotu zem vārda: “Nāc tu man pakaļ!” To arī nozīmē vārdi: “Šie ir, kas tam Jēram 

staigā pakaļ, uz kurieni tas iet.” Tie ir turējušies pie Dieva kateķisma paragrafiem, viņi ir 

uzvarētāji un mantinieki.  

Draugs, tādēļ nepaliec pie saviem cilvēcīgiem baznīcu kateķismiem, atstāj tos un meklē tā 

Jēra pēdas. Viņa ceļš droši ved uz godības pilnu mūžīgu dzīvi.  

Izglābti.  

Kāds pasažieru tvaikonis slīd pa rāmo jūru. Tālumā jau redzams krasts. Tikai dažas klintis 

aizsprosto tvaikoņa ceļu, tās vajag apbraukt. Osta aiz tām jau redzama. Bērni rotaļājas uz 

klāja, vecāki sarunājas, joko. Pēkšņi atskan sauciens: “Uguns!” Uztrauktie ļaudis skrien uz 

kuģa priekšgalu, jo uguns izcēlusies kuģa pakaļējā daļā. Visi nepacietīgi gaida iebraukšanu 

ostā. Liesmas tuvojas stūrmanim, tās jau svilina viņa drēbes, seju, rokas. Bet viņš cieši tura 

stūri, jo zin, ka visu šo coilvēku dzīvības ir viņa rokās, jo tikai viņš vien zin pareizo ceļu. 

Viņam ir tikai vienīga doma: izglābt pasažierus. Krasts ātri tuvojas, bet liesmas to šausmīgi 



moka. Viņš dzird, ka kuģis ieslīd ostā, un cilvēki drūzmēdamies kāpj malā. Viņi ir glābti! 

Vairāk stūrmanis nekā nedzird, viņš saļimst... Vēlāk vairāki pasažieri krastā lūdz Dievu pie 

viņa līķa. “Tu miri mūsu dēļ, tu izglābi mūsu dzīvības!” 

Tā svētie kādreiz godībā pielūgs Dieva Jēru, skatīs Viņa ievainotās rokas un kājas, un teiks: 

“Tu miri par mums, tā glābdams mūsu dzīvības! Caur trakojošiem viļņiem Tu mūs novedi 

ostā.” Brīnišķi skan viņu slavas dziesmas Stūrmanim.  

“Tas Jērs, kas tapa nokauts, ir cienīgs ņemt spēku, bagātību un gudrību un stiprumu un 

slavu un godu un pateicību. Tam, kas sēž uz godakrēsla un tam Jēram lai ir pateicība un 

slava un gods un vara mūžīgi mūžam,” un visi debess pulki sauks: “Amen!”  

 

 
 

                        Vai kādreiz tikšu mājās? Kad tas gan būs? 

                        Jeb vai še bargos viļņos kaps manim kļūs? 

                        Vai stiprā auka norimst, migla vai krīt? 

                        Jeb vai klintis ceļā stājas, gaisma vai spīd? 

 

                                    Kamēr pie stūres Visvarenais sēž,  

                                    Tikmēr par velti plosas pasaules vējš.  

                                    Bangas lai augstu ceļas, arī augstāk vēl...  

                                    Esi drošs un nebīsties; ak nebīsties jel!  

 

 

 

 

 

 

 



Gala piezīmes.  

 
Beidzot sniegšu dažas piezīmes.  

Atkārtojumi.  

Darbā atrodami vairāki atkārtojumi, bet tie nepieciešami skaidrības labā. Jāatzīstas, ka 

viens otrs atkārtojums iekļuvis nevietā. Bet tādu nav daudz un ceru, ka lasītāju tie 

netraucēs.  

Tuvākie paskaidrojumi.  

Par dažu jautājumu tie vēl būtu nepieciešami. Piem. nodaļā par antikristu vajadzētu attēlot 

pāvesta troņa vēsturi un pierādīt, ka 1260 gadi neatbilst pāvesta troņa varas ilgumam. 

Tāpat būtu nepieciešams paskaidrojums pāvesta laika skaitīšanas jautājumā; ar to būtu 

pierādīts, ka pie dusas dienas ieviešanas pāvestam nav nopelnu. Bet šos interesantos 

jautājumus pārrunāsim citā grāmatā. Skaidrība būtu vajadzīga arī pie spriedumu 

motivēšanas lielajā tautu tiesā. Tad būtu noskaidrojies, ka labdarība: palīdzības sniegšana 

slimniekiem, cietumniekiem, trūkumcietējiem un svešniekiem vēl pati par sevi nedod 

priekštiesības dabūt daļu pirmā augšāmcelšanā, bet tā tika pieskaitīta par taisnību tikai 

tiem, kas antikristus laikā, nebēdādami par savu dzīvību, bija uzdrošinājušies palīdzēt 

saviem līdzcilvēkiem. Tanī laikā pasniegt Jēzus māceklim glāzi ūdens nozīmētu uzticību un 

piekrišanu Dieva ļaudīm.  

Nepareizības.  

Vietām liekas, itkā darbā iekļuvušas pretrunas. Pieminēšu šeit dažas šādas vietas. Pirmā 

nodaļā teikts, ka Evanģelijs tiek sludināts visām tautām pirms antikristus laika; bet nodaļā 

par miera valsti, ka sludināšana tiek nobeigta miera valstī. Vai šeit ir pretruna? Nē! Doma 

ir tāda: visām tautām Evanģelijs tiek sludināts kā liecība pirms pirmās augšāmcelšanās; bet 

vispārēja evanģēlija sludināšana tiek nobeigta; katra persona to dzirdēs – tikai miera valstī.  

Tā Kunga dienas notikumu kārtībā runāts par trim, bet nodaļā par miroņu tiesāšanu par 

četrām tiesāšanām. Pirmā ir aprakstītas tiešās tiesāšanas, otrā minētā nodaļā arī pēdējā 

kara sodība pieskaitīta tiesai, jo tad sātans tiek pilnīgi notiesāts.  

Lielā tautu tiesā pēc Mat. 25, 31 – 46, Jēzus izšķir tautas, vienus raidīdams mūžīgās mokās, 

otrus mūžīgā dzīvošanā; bet tanī pašā notikumā pēc Par. 19, 11-21, Viņš pirmos nonāvēja. 

Abas vietas ir pareizas. Zvēra karaspēks tiek nokauts, tauta izšķirta un tai nolasa 

spriedumu. Neaizmirsīsim, ka Mat. 25, redz pēdējo notikumu kopainu.  

Pirmās augšāmcelšanās nodaļā teikts, ka svētie mirdz kā zvaigznes pirmā augšāmcelšanā, 

bet nodaļā par mūžību tie it kā mirdzēs mūžībā. Viss saskan, jo kā šeit, tā arī tur viņi mirdz 

kā zvaigznes un gaisma.  

63. lapas pusē ir brīdinājums izsargāties no uzskata par periodisko svēto pieņemšanu; bet 

79. lapas pusē tādu varbūtību pielaiž. Faktiski tāda lieta Dievam nav neiespējama, bet 

Raksti to nemāca. Tātad te ir reizē brīdinājums un varbūtība.  



Nodaļā par lielo postu liekas, it kā garīgā dzīve tur galīgi saplaktu, bet reizēm atkal tā 

aprakstīta tik varena, ka cilvēki iedrošinas mirt Kristus dēļ. Tas ir pareizi. Atklātā 

dievkalpošana saplok, bet iekšējā mīlestība pret Kristu arī tad vēl atrodama.  

138. lapas pusē atrodams teikums, ka debesīs nonāks arī divi liecinieki, zvēra uzvarētāji. 

Šeit vēl vajadzētu piebilst: ja tie liecinieki nozīmē draudzi un Dievvārdu, viņu darbība 

beidzas ar pirmo augšāmcelšanos; tātad viņi vēl darbojas lielā posta pirmajā pusē. Bet ja 

tie nozīmē kādas personas, piem. Mozu, Eliju, viņu augšāmcelšanās var notikt kopā ar 

tiem, kas tiek nonāvēti lielā postā.  

Visumā varu teikt, ka neskatoties uz grūto darbu, tomēr ceru, ka nebūs radušies maldinoši 

teikumi, kas varētu traucēt lasīšanu jeb pat satricināt šeit pievestās patiesības. Dieva 

žēlastība mani sargājusi.  

Visas pūles un darbs būtu bagātīgi atalgoti, ja šis darbs nāktu par svētību tai ziņā, ka 

draudze gatavotos savam lielam pienākumam un ja vēl daudzi salīdzinātos ar Dievu, pirms 

nav par vēlu 

To lai dara Dieva žēlastība! 

K.K.   

 

 

Saturs. 
 

Ievads      

I. 

Tā Kunga dienas rīta ausma  

1. Ilgas pēc mājām.  

2. Ausmas apsolījumi.  

3. Savādas nojautas par jaunās dzīves ausmu. 

4. Ausmas stari uz kalnu virsotnēm.  

5.  Saules uzlēkšanas laiks.  

 

II. 

Tā Kunga dienas notikumu kārtība.  

1. Jēdziens par tā Kunga dienu.  

2. Dažādi uzskati par tā Kunga dienas notikumu kārtību.  

3. Tā Kunga dienas notikumu pētīšana.  

4. Tā Kunga dienas gaita.  

5. Apšaubāmie jautājumi, kas uzsstādīti par tā Kunga dienu un šīs dienas kārtību.  

6. Apliecinošas Rakstu vietas.  

 

III. 



Pirmā augšāmcelšanās.  

1. Dažādi uzskati par pirmo augšāmcelšanos.  

2. Pirmās augšāmcelšanās notikumi.  

3. Pirmās augšāmcelšanās laiks.  

4. Rakstu vietas, kur aprakstīta pirmā augšāmcelšanās.  

5. Paskaidrojošas piezīmes par pirmās augšāmcelšanās patiesību.  

6. Pirmās augšāmcelšanās sevišķās svētības.  

7. Kam ir daļa pie pirmās augšāmcelšanās.  

 

IV. 

Antikrstus.  

1. Dažādi uzskati par antikristu.  

2. Galvenās Rakstu vietas par antikristu.  

3. Antikristus persona.  

4. Antikristus atklāšanās.  

5. Antikristus līdzdarbinieki.  

6. Antikristus valsts pavalstnieki.  

7. Antikristus darbība.  

8. Antikristus laiks.  

9. Antikristus gals.  

10. Daži neatklāti noslēpumi par antikristu.  

 

V. 

Lielais posts.  

1. Dažādi uzskati.  

2. Galvenie vilcieni un Rakstu vietas par lielo postu.  

3. Dzīves parādības lielā posta laikā.  

4. Reliģiskā dzīve lielā posta laikā.  

5. Lielā posta beigas.  

 

VI. 

Jēzus atkalatnākšana.  

1. Vispārējie vilcieni.  

2. Rakstu vietas par Jēzus atkalatnākšanu.  

3. Notikumu kārtība Jēzus atkalatnākšanā.  

4. Jēzus atkalatnākšanas nolūks.  

 

VII. 

Miera valsts.  

1. Dažādi uzskati.  

2. Rakstu vietas par miera valsti.  



3. Vai miera valsts būs virs zemes?  

4. Miera valsts iedzīvotāji.  

5. Dzīve miera valstī.  

 

VIII. 

Pēdējais karš.  

1. Pēdējā kara iespējamības.  

2. Rakstu vietas par pēdējo karu.  

3. Pēdējā kara notikumu gaita.  

 

IX. 

Tiesa pār nāvi.  

1. Tiesa pār nāvi ir sevišķšs notikums pēdējās tiesas posmos.  

2. Rakstu vietas par nāves tiesāšanu.  

3. Kur patlaban atrodas mirušie?  

4. Mirušo tiesāšanas gaita.  

 

X. 

Jaunais laikmets.  

1. Jaunā laikmeta ausma.  

2. Jaunais laikmets Dievvārda gaismā.  

3. Daži personīgi tēlojumi.  

 

XI. 

Mantinieki.  

1. Noteikumi.  

2. Tā Jēra ceļā.  

 

Gala piezīmes.   


