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ludinot mūžīgo evaņģēliju,
cilvēki tiek aicināti
kosmiskajā konfliktā
nostāties Dieva pusē (Atkl 14:7).
Dievs ciena cilvēku brīvību un
aicina ikvienu pēc paša gribas
pieņemt Viņa plānu savā dzīvē.
Šis aicinājums līdzinās tam, kādu
izteiktu vecāki, nojaušot, ka bērns
gatavojas pieņemt nepareizu
lēmumu, un vēlēdamies darītu visu
iespējamo, lai atrunātu viņu no tā.
Aicinājums nāk no mīloša Dieva
sirds.
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Lielā daļā aicinājumu ir iekļauti
šie trīs darbības vārdi: bīstieties
Dieva, dodiet Viņam godu un
pielūdziet Viņu. Aplūkosim sīkāk
šos trīs darbības vārdus.
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Bailes mudina mūs rīkoties, lai
izvairītos no briesmām. Rakstos
Dieva klātbūtne izraisa bailes. Kurš
gan nedrebētu Dieva klātbūtnē,
kad Tas Sevi atklāj godības pilnā
un necaurredzamā gaismā un
liek dabai trīcēt un atkāpties Viņa
priekšā? Cilvēki baidās par savu
dzīvību – ne jau tāpēc, ka Dievs
draudētu viņus nogalināt, bet gan
saprazdami, ka, sastopoties ar
tik varenu spēku, var neizdzīvot
(2Moz 20:19). Šis Dievs, kam
līdzīga nav neviena, tuvojas
Saviem radījumiem, ilgojoties būt
viņu Dievs. Līdz ar to bailes, kas
izpaužas trīcēšanā un šausmās,
patiesībā ar apbrīnu un pateicīgu
padevību velk cilvēkus Viņam klāt,
kā arī ieved sadraudzībā ar To, kas
ir pati dzīvība (5Moz 5:26, 27).

Tāda ir patiesa godbijība Dieva
Radītāja un Glābēja priekšā
(2Moz 20:1, Atkl 4:10, 11; 5:8, 9).
Vislabākā paralēlā Rakstu
vieta aicinājumam bīties Dievu
(Atkl 14:7) ir Māc 12:13, 14.
Pirmkārt, pavēle, kas izskan abos
pantos (“bīsties Dieva”), norāda, ka
nevar kavēties. Otrkārt, aicinājums
ir universāls, jo tas adresēts visiem
cilvēkiem (“tā pienākas ikkatram”
(Māc 12:13 NASB); “tiem, kas dzīvo
virs zemes” (Atkl 14:6)). Treškārt,
Dieva bijāšana saistās ar baušļu
ievērošanu (“turi Viņa baušļus”
(Māc 12:13); “šeit vajadzīga svēto
izturība, kas tur Dieva baušļus”
(Atkl 14:12)). Pirmais eņģelis
dedzīgi aicina padarīt šo godības
Dievu par katram personīgu Dievu
un parādīt savas “bailes” (“bijību”),
pakļaujoties Viņa mīlošajai gribai.
Otrs variants ir bīties jeb pakļauties
pūķim, lai izbēgtu no nāves
(Atkl 13:15), tomēr tikai Viņš, kas
ir “Dzīvais”, nomira un tagad ir
“dzīvs mūžu mūžam”. Tikai Jērs,
kas tika nokauts, var nodrošināt
dzīvību (Atkl 1:18).
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Cilvēkiem jāliek malā savs
lepnums un jānes Dievam gods un
slava. Eņģelis norāda, kā ļaudīm,
kas iedziļinājušies kosmiskajā
konfliktā, kurā tiek apšaubīta Dieva
taisnība un mīlestība, vajadzētu

Viņu godāt. Frāze “dodiet Viņam
godu” Bībelē izmantota tiesas
kontekstā, lai tiktu atzīts cilvēka
grēcīgums un Dieva taisnīgā tiesa.
Līdz ar to tajā iekļauta vainas
atzīšana (Joz 7:19) un/vai nožēlas
paušana (Jer 13:16; 1Sam 6:5).
Atklāsmes grāmatā frāze “dodiet
Viņam godu”, pirmkārt, atklāj,
ka Debesīs būtnes vienbalsīgi
sludina, ka Dievs ir cienīgs saņemt
godu, jo ir visu lietu Radītājs
(Atkl 4:9–11) un Jēra dēļ arī
Pestītājs (Atkl 5:9–13). Otrkārt,
cilvēkiem ir pavēlēts dot Dievam
godu tepat virs zemes (Atkl 11:13;
14:7; 16:9). Treškārt, kosmiskā
konflikta noslēgumā Dievam godu
dos visi (Atkl 19:7, sal. Atkl 5:13).
Šajā pasaulē nelabprāt tiek atzīts,
ka cilvēki ir grēcinieki un Dievs ir
taisnīgs un mīlošs. Aicinājumam
vajadzētu sasniegt ikvienu, jo daži
kļūs par lieciniekiem milzīgam
dabas spēku satricinājumam un
“dos Dievam godu”, atzīstot, ka viņi
ir grēcinieki, bet Dieva tiesas ir
taisnas (Atkl 11:13; Rm 10:8, 9).
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Aicinājums pieņemt majestātisko
Bībeles Dievu kā personīgu Dievu
(“bīties Viņu”) un atzīt savu
grēcīgumu, apliecinot Viņa taisnību
un mīlestību, ir izteikts paziņojumā
“Viņa tiesas stunda ir klāt”
(Atkl 14:7). Tiesa pēc būtības ir
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likumiska patiesības noskaidrošana.
Ļaunie spēki ir izdarījuši kosmiska
apmēra noziegumu, uzbrukdami
patiesībai par Dieva mīlošā
rakstura nedalāmību, bet pēdējā
tiesā Viņa vārds tiks attaisnots.
Ļaunie būs atbalstījuši pūķa
pievilšanas, bet tiesā atklāsies, ka
tie pieļāvuši kļūdu. Šis ir laiks, kad
cilvēkiem vajadzētu bīties Dieva un
dot Viņam godu.
Pēdējā tiesa ir kristīga doktrīna.
Saskaņā ar Bībeli tai ir trīs
pakāpes. Pirmā ir pirmsadventes
tiesa Debesīs, kurā tiek izmeklēta
Dieva ļaužu dzīve, lai atklātu,
vai tie palikuši uzticīgi ticībai
Jēram (piem. Dan 7:8–10, 13, 22;
Rm 2:5, 6; 1Kor 3:8; 2Kor 5:10;
Ef 6:8). Kristus nāks glābt Savu
tautu nevis to tiesāt (Ebr 9:28).
Kristieši, kas tic dvēseles
nemirstībai, arī tic pirmsadventes
tiesai. Nemirstīgās dvēseles tiesa
notiekot cilvēka nāves brīdī;
tad ar likumu tiek noteikts tās

mūžīgais liktenis. Tomēr Bībele
noraida dvēseles nemirstību un
māca, ka cilvēks “guļ” Kungā līdz
Kristus nākšanai. Otrā tiesa nāk
pēc tūkstošgades, kad Dieva troņa
priekšā stāsies ļaunie spēki un viņu
atbalstītāji (Atkl 14:10; 20:11, 12),
un tai sekos pēdējās tiesas trešais
posms jeb sprieduma īstenošana
(Atkl 20. nod.), kad kosmoss tiks
attīrīts no grēka. Vecajā Derībā
šis krāšņais notikums ir attēlots
kā Salīdzināšanas diena, norādot
uz brīdi (“stundu”) vēsturē, kad
Debesīs saskaņā ar Dieva kalendāru
1844. gadā ir sācies tiesas process
(Dan 8:14, sal. Atkl 11:19; 14:7).
Dzīvojot Salīdzināšanas dienas
laikā, mums jāaicina cilvēce bīties
Dieva un dot Viņam godu.
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Godības pilnais un pārpasaulīgais
Bībeles Dievs vēlas būt arī mūsu
personīgais Dievs, taču gala
lēmums paliek mums pašiem.
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Pēdējā tiesā atklāsies, ka caur
Kristus krustu, glābjot tādus
grēciniekus kā mēs, Dievs ir
izrādījis Savu bezgalīgo mīlestību.
Šajā brīdī mēs izvēlamies bīties
Dieva un dot Viņam godu,
kosmiskajā konfliktā nostājoties
Jēra pusē.
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