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rešā eņģeļa vēsts ir
brīdinājums, kam būtu
jāpārliecina cilvēkus
nostāties Jēra pusē un izbēgt
no ļaunā likteņa. Stingrajā
brīdinājumā aprakstīts galīgā
sprieduma galvenais mērķis. Arī
turpmāk lietota stingra valoda un
salīdzinājumi: “Tas tiks mocīts
ugunī un sērā svēto eņģeļu un Jēra
priekšā.” (Atkl 14:10)1
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Grieķu darbības vārdā “basanizo”
(‘mocīt’, ‘mokas’) ietverta doma,
kas lielākajai daļai mūsdienu ļaužu
nav patīkama. Šis vārds norāda uz
spēcīgām fiziskām un/vai garīgām
sāpēm, pār kurām cilvēkam
nav kontroles (sal. 2Pēt 2:7, 8).
Atklāsmes grāmatā tas izmantots,
lai aprakstītu mokošās sāpes, ko
sieviete piedzīvo bērna dzimšanas

laikā (Atkl 12:2). Atainojot ļauno
likteni, darbības vārds tiek lietots
nākotnes ciešamajā kārtā – “tiks
mocīts”. Jautājums ir: kurš vai kas
viņus mocīs? Lai rastu atbildes,
pārskatīsim valodas lietojumu un
noskaidrosim, ar kādu nolūku panti
rakstīti.
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Ļaunie tiks mocīti “svēto eņģeļu
un Jēra priekšā”. Paveras aina,
kurā ļaunie cieš spēcīgas sāpes,
stāvēdami eņģeļu un Jēra klātbūtnē.
Eņģeļu pavadītā Jēzus tēla saknes
meklējamas Vecās Derības pantos,
kur sludināta Dieva nākšana eņģeļu
pavadībā tiesāt ļaunos un izglābt
Savus ļaudis (5Moz 33:2, Zah 14:9).
Jaunajā Derībā tā ir acīmredzamā
un godības pilnā Kristus atnākšana.
Pie Otrās nākšanas Kristu pavadīs
Viņa eņģeļi (Mt 16:27; 25:31, 32;
31

Mk 13:26, 27). Tā būs visvarenākā
Jēzus parādīšanās cilvēkiem, Viņu
redzēs ikviena acs (Atkl 1:7),
un tie stāvēs Viņa priekšā (sal.
Atkl 6:16, 17). Atkl 14:10 vēsta,
ka, Jēzum nākot otrreiz, Viņu
redzēs ne tikai dzīvie. Eņģelis
lieto tādu valodu kā pie Kristus
nākšanas, darot zināmu, ka pēdējās
tiesas laikā Jēzus beidzamo reizi
parādīsies visu laikmetu ļaunajiem
cilvēkiem un kritušajam ķerubam.
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Jāievēro, cik precīzi trešais eņģelis
izsakās. Ļaunie stāv Jēra priekšā
nevis ķēniņu Ķēniņa priekšā,
pat ne Kunga priekšā. Pacēluši
acis, viņi ierauga Kristu kā Dieva
Jēru, kas pie krusta atklājis Dieva
bezgalīgo mīlestību pret visiem
Saviem radījumiem. Atklāsmes
grāmatā Jērs, kas tiek nogalināts,
attēlo evaņģēliju – glābšanu ticībā,
pateicoties Jēzus upura nāvei
(Atkl 5:9). Mūžīgais evaņģēlijs

skaidri atklāj Dieva mīlošo dabu,
kas vienmēr tiek vērsta uz citiem.
Jēzus apliecināja: “Kad es no zemes
tikšu paaugstināts, es visus vilkšu
pie sevis,” (Jņ 12:32) – vienus
glābšanai (Jņ 3:14, 15), citus
tiesai (Atkl 14:10). Dieva likuma
tiesā visi ļaunie spēki tiek vesti
pie visdziļākās Dieva mīlestības
atklāsmes kosmiskajā vēsturē.
Raugoties uz Jēru, ļaunie saprot,
ka Dievs patiešām ir mīlošs
un taisnīgs un kosmiskajam
konfliktam nav nekāda pamata.
Elena Vaita apraksta to brīdi,
kad Kristus tronis paceļas pār
Jaunās Jeruzalemes mūriem un
tie ierauga Viņu, bet “pie troņa
kļūst redzams krusts”.2 Viņa raksta:
“Golgatas un tās noslēpumainā
Upura atklāsmes priekšā grēcinieki
saņems spriedumu.”3 Mēs pat
varētu secināt, ka vislielākās
mocības ļaunajiem sagādā Dieva
mīlestības atklāšanās caur Jēru. Šī
mīlestība pamodina vainas izjūtu,

ųƒħ$&0"3ĽĚċ)&'00(&!/&
1()ë'&"3*ħ),Ţ,!2Ǿ
(03&"+*ċ/1&"(3ċ/0127
&1&"*ǽ
32

un viņi ierauga sevi patiesajā
gaismā, vienlaicīgi apzinādamies,
ka tiek uz mūžīgiem laikiem šķirti
no tik brīnišķīga Dieva. Sāpes būs
ārkārtīgi mokošas. Varētu teikt, ka
Tēva mīlestība, kas atklājas Jēra
upura nāvē, Dieva ļaužu sirdis
pildīs ar prieku un pateicību, bet
ļauno sirdis – ar stiprām sāpēm
un vainas apziņu. Ja pēdējie būtu
pieņēmuši glābšanas dāvanu,
kas tika piedāvāta caur Jēru, tad
būtu izbēguši notiesāšanu. Jēra
parādīšanās ļaunajiem atrisinās
kosmisko konfliktu mierīgā ceļā.
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Pēdējā tiesā vispārliecinošākais
pierādījums, ko Dievs iesniegs
ļaunajiem, sātanam un viņa
dēmoniem, būs Viņa pašaizliedzīgā
mīlestība, atklājusies pie krusta ar
Jēru, kas tika nokauts. Patiesībā
tas būs vienīgais Viņa pienestais
pierādījums, un ar to pilnībā
pietiks. Tā pārliecinošais spēks

nav pārvērtējams, jo ar to viss
universs tiks mūžīgi saturēts kopā.
Raugoties uz Upuri, ļaunā sekotāji
sapratīs un atzīs, ka Dievs patiešām
ir taisns Savā spriedumā, un viņi ir
pelnījuši mirt, jo paši tā izvēlējās.
Jānis to paredzēja, rakstot: “Un es
dzirdēju ikvienu radību debesīs un
virs zemes un zem zemes un jūrā
un visu, kas vien tur ir, sakām: lai
augstu teikts, lai gods un godība, un
vara tam, kas sēž tronī, un Jēram
mūžu mūžos.” (Atkl 5:13; sal. Jūdas
14, 15) Viss universs vienbalsīgi
sauc: “(..) lai katra mēle apliecinātu,
ka Kungs ir Jēzus Kristus Dievam
Tēvam par slavu.” (Fil 2:11) Ar
pēdējo uguni kosmoss tiks attīrīts
no ļaunajiem spēkiem un viņu
darbības sekām. Tad “es redzēju
jaunas Debesis un jaunu zemi”
(Atkl 21:1).
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Kosmiskais konflikts ir ietverts
mīlestībā. Pirms grēka izcelšanās
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universs ar mīlestības spēku
darbojās pilnīgā saskaņā, un
konflikta noslēgumā mīlestība
atjauno šo saskaņu. Triju eņģeļu
vēsts pašā sirdī ir šis neaptverami
brīnišķīgais stāsts, kas, gatavojoties
Kristus nākšanai, jāsadzird visai
pasaulei. Draudzei jāpieliek visas
pūles, lai katra tās mācība, it īpaši
eshatoloģija, un rīcība kalpotu
mūžīgajam glābšanas evaņģēlijam
caur ticību Jēram (sal. Atkl 14:12).
Šī ir Kunga vēsts pasaulei, un tai
jāatspoguļojas mūsu vārdos un
darbos.
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Ja nav norādīts citādāk, Bībeles citātiem
izmantots jaunais tulkojums latviešu valodā
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