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ā eņģeļi nolaidās pār
Bētlemes pilsētu pasludināt
labo vēsti par Glābēja
dzimšanu (Lk 2:8–11), tā arī tagad,
īsi pirms Kristus nākšanas, eņģeļi
ierodas atkal, lai pasludinātu mūžīgā
evaņģēlija glābjošo spēku. Būtībā
triju eņģeļu vēstu (Atkl 14:6– 12)
vadošā tēma ir evaņģēlijs: evaņģēlijs
ir minēts sākumā (6. pants), un
arī beigās parādās ticība Jēzus
glābšanas darbam – taisnošanai
ticībā (12. pants). Pirmais eņģelis
pasludina evaņģēliju Dieva pēdējās
tiesas kontekstā; otrais eņģelis
pasludina mūžīgā evaņģēlija uzvaru,
krītot Bābeles viltus evaņģēlijam
(8. pants); trešais eņģelis pasludina
noslēdzošo tiesu, kad ļaunie spēki
atzīs Dieva mīlestību un taisnību,
kas atklāta Jērā (10. pants).
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Tas, ka visās vēstīs tiek izcelts
evaņģēlijs, norāda, ka “no visiem,
kas saucas par kristiešiem,
Septītās dienas adventistiem
pasaules priekšā Kristu vajadzētu
izcelt visvairāk”1 – tas ir mūsu
nopietnākais izaicinājums.
Aplūkosim trīs evaņģēlija
izpausmes pirmā eņģeļa vēstī.
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Evaņģēlijs ir mūžīgs – dievišķais
prāts to iecerējis mūžībā, un
vēsturē tas atklājās caur Jēzu Kristu
(Rm 16:25, 26; Kol 1:26, 27). Tas
ir mūžīgs, jo nav grozāms un
tam ir nepārejošs, glābjošs spēks.
Atklāsmes grāmatā evaņģēlijs

aptver visu, ko Dievs darījis mūsu
labā caur Jēzu Kristu, tajā skaitā
Viņa upura nāvi un augšāmcelšanos
(Atkl 1:18), debesbraukšanu un
sēšanos tronī (Atkl 4. un 5. nodaļa),
starpniecības darbu Debesīs
(Atkl 8:3, 4) un atgriešanos godībā,
lai pabeigtu Savu ļaužu glābšanas
darbu un tiesātu ļaunos (Atkl 1:7;
14:10; 19:11; 22:20). Jānis ved
mūs pašos Kristus krusta atklātā
evaņģēlija dziļumos. Vispirms
tas parādās Atklāsmes grāmatas
sākumā, kad Jānis pienes Jēzum
slavu: “Viņam, kas mūs mīlējis un
ar Savām asinīm mūs no mūsu
grēkiem atbrīvojis.” (Atkl 1:5)2 Bija
noticis kaut kas cilvēka prātam
neaptverams, taču labs. Runa ir par
Dieva lielo mīlestību un asinīm,
kas izlietas, ejot cauri nāves ielejai,
lai izpirktu mūsu grēkus – Viņš ir
šķīstījis mūs no grēka. Šī ir dievišķā
mīlestība, kas atklājusies cilvēces
vēsturē. Ievērojiet, ka ir rakstīts:
“kas mūs mīlējis” – saskaņā ar Jāni
šī unikālā Dieva mīlestība pastāvīgi
plūst mūsu virzienā, atklājusies
Viņa Dēla upura nāvē pie krusta
(“no mūsu grēkiem atbrīvojis”).
Mīlestība asins upura veidolā
salauza grēka varu un atbrīvoja
mūs kalpošanai Dievam.
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Atklāsmes grāmatas glābjošajās
vēstīs galvenais tomēr ir nokautā

Jēra tēls. Tā pirmā parādīšanās
grāmatā ir pamatīga un spēcīga.
Dievs sēž Savā majestātiskajā
tronī, turēdams rokās apzīmogotu
grāmatu, ko atvērt var tikai Jērs,
kas ir nokauts (Atkl 5:1–6).
Eņģelis sauc Viņu par “lauvu” no
Jūdas cilts, kas ir mesiānisks tituls
(5. pants), bet, kad Jānis pagriežas,
lai paskatītos uz lauvu, viņš redz
“Jēru, itin kā nokautu” (6. pants).
Labā vēsts ir tā, ka lauva uzvarēs
Dieva ienaidniekus, kļūstot par
Jēru – upurējamo Jēru. Jā, šeit ir
spēks un vara, bet tas ir nokautā
Jēra spēks un Dieva mīlošās varas
spēks, kas atklājās pie krusta. Tie,
kas ir ap troni, ieraudzījuši Jēru,
nokrīt pie zemes un dziedādami
Viņu pielūdz: “Viņi dziedāja jaunu
dziesmu: (..) jo Tu tiki nokauts
un esi izpircis Dievam ar Savām
asinīm ļaudis no katras cilts un
valodas un tautas un tautības.”
(9. pants) Atkal redzam vienu
otram blakus minētus abus
fundamentālos konceptus – asinis
un glābšanu –, caur kuriem Dievs
piešķir nožēlojošam grēciniekam
godības pilnu nākotni.
Atkl 7:9–15 Kunga gala laika
ļaudis stāv Dieva un Jēra troņa
priekšā slavēdami un gatavībā
kalpot. Viņi stāv Dieva un Jēra
priekšā, jo “šie ir tie, kas nāk no
lielām bēdām un ir mazgājuši
savas drēbes un tās balinājuši
11

Jēra asinīs” (14. pants). Jēra
upuris cilvēkus ne tikai glābj, bet
arī šķīsta no grēkiem. Patiesībā
pestīšana ir glābšana no grēka
varas, dodot iespēju būt Dieva
klātbūtnē un kalpot Viņam. Tā kā
ar Jēra upura nāvi tiek veikta šī
godpilnā atbrīvošana, tagad mums
ir iespēja pievienoties Viņam
kosmiskajā konfliktā pret pūķi un
“uzvarēt to ar Jēra asinīm un savas
liecības vārdiem” (Atkl 12:11).
Tātad uzvara ir darīta iespējama
caur diviem secīgiem faktoriem:
Kristus upuri un liecināšanu par
to, ko Dievs darījis mūsu labā
ar Jēra starpniecību. Atklāsmes
grāmatas Jērs ir mūžīgā evaņģēlija
iemiesojums.
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Evaņģēlija pasludināšana notiek
konflikta kontekstā. Tā ir ietverta
stāstā par sacelšanos, kas sākās
Debesīs (Atkl 12:7, 8) un vēlāk
pārņēma visu cilvēci (1Moz 3:1–8).

Tuvojoties konflikta noslēgumam,
pūķis ir iecerējis uzvarēt Dieva
ļaudis, izmantojot krāpšanas un
vajāšanas (Atkl 13:13–15). Viņš
apvieno atkritušo kristietību
(1.–17. pants) un ar trīs dēmonisko
garu palīdzību (spiritismu)
iegūst zemes ķēniņu atbalstu
(Atkl 16:13, 14). Taču Dievs tajā
pašā laikā ar trīs eņģeļu vēstīm
sapulcina Savus gala laika cilvēkus
no visām tautām, ciltīm, valodām
un ļaudīm (Atkl 14:6–12), lai
sagatavotos Kristus atnākšanai
(14.–20. pants). Pēdējā konfliktā
uzvara iespējama tikai ar Jēra
asinīm (Atkl 12:11).
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Evaņģēlijs jāpasludina visā
zemes virsū kā vienīgais kosmiskā
konflikta atrisinājums. Trīs eņģeļi
“aino tos, kas saņem patiesību
un ar spēku atver evaņģēliju
pasaulei.”3 Atklājas, kas ir adventes
vēsts sirdī, un tas ir evaņģēlijs.
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Nepārtrauksim savos vārdos un
darbos sludināt Jēra asiņu patieso
vērtību. Ir jāiegūst skaidra izpratne
par evaņģēliju un jāļauj tam
iesakņoties mūsu dzīvēs, lai mēs
tiktu darīti par mīlošiem cilvēkiem,
kas kalpo citiem. Mūsu baznīcām
un iestādēm vajadzētu būt vietām,
kurās sastopami cilvēki, kas, pilnībā
nododot savu dzīvi Viņam, atklāj
Jēra mīlestību.

1

Elena Vaita “Evaņģelizācija”, 188. lpp.
Ja nav norādīts citādāk, Bībeles citātiem
izmantots jaunais tulkojums latviešu valodā
(2012).
3
The Seventh-day Adventist Bible Commentary,
ed. F. D. Nichol, rev. ed., Ellen G. White
Comments (Washington, D.C.: Review and
Herald Pub. Assn., 1980), vol. 7, p. 979.
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