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Par autoru 

 

Tajs Gibsons patiesību par Dieva esamību pirmo reizi uzzināja astoņpadsmit 

gadu vecumā. Tā kā Tajs tika audzināts izteikti sekulārā vidē, un jau bērnība 

saskarās ar ļaunumu un ciešanām, viņš nevēlējās pieņemt kādas Augstākas 

būtnes esamību. Viņa uzskatīja: “Ja Dievs vispār ir, Viņš noteikti ir ļauns, jo 

izveidojis tādu pasauli kā mūsējo.” Taja atgriešanās pusaudža vecumā bija cieši 

saistīta ar atbildi uz šo jautājumu. Dieva mīlestības varenā realitāte atvēra viņa 

prātu un sirdi, paverot daudz plašāku un citādāku pasaules skatījumu. 

Tajs ir “Light Bearers” direktors un Storilainas SDA Draudzes mācītājs Jūdžīnijā, 

Oregonas štatā, ASV. Viņš ir pārliecinošs komunikators, un māca dažādas 

tēmas, uzsverot Dieva nerimstošo mīlestību kā galveno Bībeles tēmu. Viens no 

viņa jaunākajiem projektiem ir digma.com video projekts, “Truth Link” Bībeles 

izpētes sērijas, kā arī interneta kurss truthlink.org. Viņš ir autors astoņiem 

bestselleriem, tostarp, “ A God Named Desire”, kurā atklāts saistošs Dieva 

rakstura atainojums. Tajam un viņa sievai Sjū ir trīs pieauguši bērni un divi 

mazdēli. 

 

Ievads 

Autors: Gilberts Kendžijs (Gilbert Cangy) 

Septītās dienas adventistu draudze, mūsu draudze, tika oficiāli dibināta 

1863.gadā, Betlkrīkā, Mičigānas štatā, ASV. Draudzes locekļu skaits kopš tiem 

laikiem ir pieaudzis no 3,500 locekļiem tās pirmsākumos līdz 17.5 miljoniem 

locekļu (pēc 2011.gadā veiktās draudzes locekļu skaitīšanas statistikas) 208 

dažādās pasaules valstīs. Jau 1890. gadā mūsu draudze bija veselības reformu 

kustības vadošajās pozīcijās; arī šodien mūsu pārvaldībā atrodas globāla 

veselības aprūpes sistēma, kas ietver 589 dažādas institūcijas. Mūsu draudzes 

pārvaldībā ir arī otra lielākā kristīgā skolu sistēma pasaulē. 

Septītās dienas adventistu draudzes ciešā apņēmība un degsme pildīt misiju visā 

pasaulē balstās izteiktā pravietiskās identitātes apziņā. Lai gan mums ir kopīgs 

kristīgs pamats ar citām konfesijām evaņģēliskajā kopienā, mēs sevi neuztveram 

kā kārtējo kristīgo konfesiju; mēs par savu lomu un uzdevumu uzskatā Atklāsmes 
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grāmatā aprakstīto trīs eņģeļu vēsts sludināšanu, izplatot Dieva pēdējo 

aicinājumu pasaulei pirms Kristus atgriešanās.  

Savas lomas un Kristus drīzās atnākšanas apzināšanā mūs virzījusi kļūt par 

vienu no enerģiskākajām misijas vadītām kustībām.  Nenoliedzami, adventistiem 

ir daudz kopīgu uzskatu un ticību ar citām konfesijām, taču tās pārliecība 

koncentrējas uz izteikti bībeliskām mācībām, kas kļuva par “pilāru” doktrīnām. 

Pieņemot kā pašsaprotamu, ka cilvēki jau pazīst Jēzu un to, ko Viņš pārstāv, mēs 

kā “pīlāru” doktrīnu galveno centru neiekļāvām mūsu Glābēju Jēzu.  

1888.gadā, kādā Septītās dienas adventistu draudzes vadītāju tikšanās laikā, 

Elena Vaita secināja, ka, lai gan draudzes locekļi un vadītāji bija pilnība 

absorbējuši un pieņēmuši Adventistiem izteikti raksturīgas doktrīnas, tie nezināja 

un neizprata, ko nozīmē glābšana caur Kristus taisnīgumu un svētošana Viņa 

žēlīgajā mīlestībā.  Viņa konferences dalībniekus uzrunāja, sakot: 

“Brāļi, mēs vēlamies patiesību, kas atrodama Jēzū. … Esmu redzējusi, kā dārgas 

dvēseles, kas pieņēmušas patiesību, no šīs patiesības novēršas tā dēļ, kā šī 

patiesība tiek pasniegta, jo tajā nebija Jēzus. Un tas ir tas, ko es jums aizvien 

cenšos paskaidrot – mēs vēlamies Jēzu.”  (The Ellen G. White 1888 Materials, 

p.153) 

Vai varētu būt, ka Elenas Vaitas 1888. gadā izteiktais lūgums – “ Mēs vēlamies 

Jēzu”  - atbalsojas mūsu draudzē arī šodien? Šīs Lūgšanu nedēļas ietvaros 

centīsimies no jauna atklāt mūsu “pīlāru” skaistumu un vairākas mūsu pamat 

ticības, visa centrā nostādot Jēzu. No sirds ikkatram novēlu pilnībā novērtēt to, 

ko mēs kā draudze pārstāvam. Aizlūdzu, lai mēs piedzīvotu pestīšanas prieku un 

Gara atjaunojošās vēsmas, kas mūs virzīs piepildīt un īstenot unikālo aicinājumu, 

ko Dievs mums ir uzticējis. 

 

Dr. Gilberts Kendžijs ir Ģenerālkonferences Vispasaules Jauniešu vadītājs. Ar 

viņu var sazināties, izmantojot e-pasta adresi cangyg@gc.adventist.org 

  

mailto:cangyg@gc.adventist.org
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Kā šo grāmatu izmantot darbā ar lielu vai mazu grupu 

1. Vieta pārdomu pierakstīšanai. Šī grāmata ir domāta, lai to piepildītu ar 

jūsu pārdomām. Izmantojiet tam paredzētās vietas, pierakstot savu 

reakciju uz dzirdēto sarunās, vai savas atbildes uz katras dienas lasījuma 

beigās atrodamajiem jautājumiem. Šajās vietas variet pierakstīt arī 

aizlūgumu sarakstu vai slavu Dievam. Iedrošiniet darbiniekus šīs atvēlētās 

vietas izmantot katram pēc saviem ieskatiem. Svarīgākais ir ieklausīties 

Kunga teiktajā un atvērt savu sirdi Viņa vadībai. Vadītāji, ja katras dienas 

lasījumus lasīsiet ar lūgšanu sirdī un sagaidīsiet, ka Dievs jums atklās 

jaunas lietas, jūs pārsteigs tas, ko paši ierakstīsiet šajās pārdomām 

atvēlētajās vietās.  

2. Ieviesiet lūgšanu dienasgrāmatu. Lūgšanās pavadītais laiks bagātinās 

un sekmēs jūsu personīgo garīgo izaugsmi. Jums augot, augs arī jūsu 

vadītā jauniešu grupa. Lūgšanu dienasgrāmata jums palīdzēs sastapt 

Dievu jaunos un neparastos veidos. Atskatoties uz iepriekš veiktajiem 

ierakstiem lūgšanu dienasgrāmatā, vēlāk varēsiet izsekot savam gājumam 

ar Dievu, atbildētajām lūgšanām, un redzēt, kā Viņš, soli pa solim, katru 

dienu jūs ir vadījis.  Pavadot laiku Viņa klātbūtnē, lūdzot, jums radīsies 

jaunas idejas. Internetā varat atrast virkni dažādu ideju, kā uzsākt un 

veidot savu lūgšanu dienasgrāmatu. Viss, kas jums jādara, ir meklētājā 

Google jāieraksta “starting a prayer journal”. 

3. Jautājumi katrai dienai. Katra lasījuma beigās atrodami jautājumi un 

apgalvojumi. To mērķis ir jūs rosināt aizdomāties. Izveidojiet mazās 

grupas un kopīgi tos pārrunājiet. Ieklausieties, ko Svētais Gars jums 

cenšas mācīt caur Bībeles tekstiem. Iedrošiniet dalībniekus pierakstīt 

savas pārdomas savās lūgšanu dienasgrāmatās.  
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Vadītājs uzrunā klausītājus: 

Nākošajā sabatā mēs svinēsim īpašu atgriešanos mājas. Mūsu tēma tad būs 

Jēzus otrā atnākšana. Šī var būt ies iespēja jūsu draugiem, kas attālinājušies no 

draudzes, piedzīvot savu atgriešanos draudzes ģimenē. Lūdzu, aiciniet savus 

draugus gan uz ikdienas sanāksmēm, gan sabata dievkalpojumu.  

Lai rastu idejas, plānojot savus Atgriešanās svētkus, apmeklējiet mūsu mājas 

lapu: 

 

Pirmā diena: Trīsvienība 

Logi: ievads  

 

Šajā lūgšanas nedēļā pētīsim Septītās dienas adventistu astoņas galvenās 

Bībeles doktrīnas. Daudzi no mums, iespējams, arī jūs, ieņem neitrālu nostāju, 

gatavojas garlaikoties un sagaida kārtējo sausu teoloģisko faktu atkārtojumu, ko 

iepriekš neskaitāmas reizes jau dzirdējuši: 

Septītā diena ir sabats, nevis pirmā nedēļas diena, un te ir n-tās Bībeles rakstu 

vietas, kas to pierāda.  

Jēzus nāve pie krusta neatcēla 10 baušļus, tāpēc tos jāievēro arī šodien. Te būs 

Bībeles teksti, kas to pierāda. 

1844. gadā aizsākās Tiesa, un jūsu vārds var tikt nosaukts jebkurā brīdī, tāpēc 

te ir Bībeles teksti un laika pravietojumi, kas to pierāda. 

Kad nomirstam, esam miruši, pilnībā miruši, tāpēc, ja jums kādreiz parādās kāds 

miris ģimenes loceklis vai draugs, tas nav īsts, tas ir ļaunas gars, un te ir Bībeles 

panti, kas to pierāda. 

Jēzus nāks drīz. Tā nebūs kāda slepena parādīšanās vai ticīgo aizraušana 

debesīs. Nebūs arī mistisks septiņu gadu pārbaudes laiks, kurā visi, kas vēlas, 

varēs laboties, tāpēc jums jābūt gataviem šodien, un te ir Bībeles panti, kas to 

pierāda. 

Turklāt, jums jākļūst par veģetāriešiem, jāmaksā desmitā tiesa, jāpārtrauc 

skatīties televīzija, un jānokristās.  

Vai teiksiet “Āmen”? 

Kāpēc ne? 
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Jo mēs visi jūtam, ka kaut kā pietrūkst, ja patiesību pasniedzam kā sausus faktus 

un prasību sarakstu.  

Tāpēc nosaukšu faktu, ar ko jārēķinās: ne atsevišķas doktrīnas, ne doktrīnu 

kopums neveido pilnīgo patiesību. Dzirdat? Tās kļūst par patiesību tikai tad, kad 

to centrā tiek nostādīta Jēzus mīlestība. Tāpēc apustulis Pāvils teica, ka patiesība 

atrodama Jēzū (Ef.4:21). 

Hmmm… 

Patiesība Jēzū. 

Ko tas nozīmē? 

Varbūt atceraties, Jēzus reiz sacīja: “ES ESMU … patiesība”  (Jņ.14:6; arī 8:32). 

Saprotiet, par ko ir runa? 

Patiesība nav abstraktu faktu kopums, kuru nepieciešams iegaumēt, citēt un par 

ko jāstrīdas. Patiesība ir persona, Viņa vārds ir Jēzus. Attiecības ar Jēzu atbrīvo 

no visa, kas mūs saista – īpaši, no salauztajām attiecībām un kauna, ko tās 

mūsos rada. 

Kāda ir “patiesība”, ja to sludina bez Jēzus? 

Pirmkārt, patiesība bez Jēzus ir tikai pliki dati, bez rakstura un personības. Tiem 

nav sejas, sirds, vai personības ilgas tieši pēc jums. Otrkārt, patiesība bez Jēzus 

ir emocionāli brutāla, jo vienīgais, ko ar to var paveikt, ir radīt un vairot vainas un 

baiļu sajūtu. Tā nevar glābt, dziedināt vai pārveidot cilvēka sirdi. 

Pilnīgi pamatoti varam pieņemt, ka virkni doktrināru patiesību un uzvedības 

standartu sludināšana, vienlaikus nesludinot par Jēzu kā par Patiesību, ir garīga 

vardarbība. Pāvils sacīja: “Burts nokauj” (2.Kor.3:6). Ar to viņš domāja, ka 

vienīgais, ko kaila patiesība spēj, bez Jēzus kā tās dzīvā, mīlošā un līdzjūtīgā 

centra, ir nokaut cilvēkus garīgā, emocionālā un attiecību līmenī. “Patiesība”, kas 

neizceļ Jēzu, cilvēkus izmisumā attālina no Dieva, vai viņos rada nosodīšanas un 

farizejisma garu. Turpretī Jēzū redzam skaistu divu savstarpēji papildinošu 

faktoru apvienojumu: Jānis sacīja, ka Jēzus nāca mūsu pasaulē “pilns žēlastības 

un patiesības” (Jņ.1:14). 

Redziet? 

Žēlastība un patiesība! 

Kāpēc abu savienojums ir tik nozīmīgs? 



7 

 

Patiesība bez žēlastības grēciniekos var raisīt vienīgi kaunu, turpretī žēlastības 

un patiesības savienojums rada un sekmē dziedināšanu.  

Tātad, ir pilnībā skaidrs, ka mums nav nepieciešama vienīgi patiesība, kas ir 

doktrināru faktu skelets. 

Mums ir nepieciešama patiesība Jēzū, jo Viņš ir dzīvs Dieva mīlestības 

iemiesojums.  

Tādēļ pieņemsim vienkāršu, bet spēcīgu metaforu kā šīs lūgšanas nedēļas 

vadlīniju. 

Svēto rakstu doktrīnas var pasniegt kā virkni logu, caur kuriem no dažādiem 

rakursiem iespējams aplūkot Dieva raksturu. Lai saprastu šo metaforu, 

iedomāsimies, ka mūsu gadījumā patiesības struktūra ir kā astoņstūraina ēka. 

Katrā no astoņām ēkas sienām ir logs. Katrs logs simbolizē vienu no mūsu 

doktrīnām: 

1. Trīsvienību 

2. Lielo cīņu 

3. Dieva bauslību 

4. Sabatu 

5. Svētnīcu 

6. Nāvi un elli 

7. Gala laiku 

8. Otro atnākšanu 

Ieskatoties ēkā caur katru no šiem logiem, redzēsim Jēzu, Jēzu, un vēlreiz Jēzu, 

kā patieso un precīzo Dieva rakstura atklāsmi. 

Astoņi logi, no kuriem varam redzēt vienu realitāti! 

Logi ir domāti, lai skatītos nevis uz tiem, bet caur tiem. Loga mērķis ir kalpot kā 

vizuālam tunelim. Neviena bībeliskā doktrīna pati par sevi nav galamērķis; ne 

sabats, ne mirušo stāvoklis, ne tiesa, ne gala laika pravietojumi. Šīs patiesības 

nepastāv, lai norādītu uz sevi. Tā vietā, sabats kalpo kā vizuāls koridors uz Dieva 

sirdi. Svētnīca atklāj citu Dieva skaistuma dimensiju, un tā tālāk ar katru no 

bībeliskajām doktrīnām. 

Uztveriet to šādi: mums kā Septītās dienas adventistiem patiesībā ir tikai viena 

ticība, viena doktrīna: 
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“Dievs ir mīlestība” (1.Jn.4:16). 

Viss. 

Mēs ticam nevis daudzām lietām, bet vienai daudzdimensionālai lietai. Mēs 

varam runāt par dažādām lietām, bet patiesībā tā būs viena un tā pati lieta, tikai 

no dažādiem skatupunktiem. Tas ir kā viens koks ar daudziem zariem. Viens 

motors ar dauzām kustīgajām detaļām. Viena upe ar vairākām attekām. 

Mūsu doktrīnu vienīgais mērķis ir tās parādīt tā, lai vērstu pastiprinātu uzmanību 

Dieva mīlestības skaistumam. To īpaši uzsver arī Elena Vaita:  

“Šī tumsa ir pasauli pārņēmusī neizpratne par Dievu. Cilvēki vairs nepazīst Viņa 

raksturu. Tas ir ticis pārprasts un nepareizi pasniegts. Šajā laikā jātiek 

pasludinātai vēstij, kas nāk no Dieva, vēstij, kuras iespaidā atspīd gaisma un 

kuras spēks glābj. Dieva raksturs ir jādara zināms. Pasaules tumša jātiek izlietai 

Viņa godības gaismai, Viņa labestības, žēlsirdības un patiesības gaismai.” (Elena 

Vaita, “Kristus līdzības”, 415.lpp.)p 

Pārsteidzoši, vai ne? 

Mūsu pasaulē Dievs ir briesmīgi pārprasts. Tas īpaši attiecas uz reliģiju, kuras 

mērķis tiek sludināts kā Viņa pārstāvēšana. Kā izpaužas Dieva rakstura 

nepareizā un pārprastā pārstāvība? Doktrīnās! Ticības sistēmās! Daudzi cilvēki 

baidās no Dieva, nevis tāpēc, ka Viņu pazīst, bet tāpēc, ka reliģisko mācību 

ietvaros ir par Viņu saņēmuši maldīgu informāciju.  

Dievs konkrēti aicināja Septītās dienas adventistus kā pravietisku kustību, lai 

sludinātu pasaulei vēsti, kas atspēkotu pastāvošos uzskatus un parādītu pasaulei 

Dieva patieso būtību. Mūsu teoloģiskajai sistēmai, ja to pareizi saprot, ir 

potenciāls pasaulei atklāt skaistu un aicinošu izpratni par Dievu, ar kādu tā 

iepriekš nebūs saskārusies. Adventistu teoloģija, ja uz to raugās caur Kristu, ir kā 

virkne logu, caur kuriem iespējams noskaidrot un izprast Dieva raksturu un 

būtību. 

Sāksim, ieskatoties pirmajā no astoņiem logiem. 

Sena mīlestība 

Veiciet vienkāršu prāta eksperimentu. Pavadiet atlikušo dzīvi vannas istabā – tas 

ir domu eksperiments, tāpēc apsēžaties un lieciet lietā savu iztēli – un uzdodiet 

sev vienkāršu jautājumu: vai es jebkad piedzīvošu mīlestību? 
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Acīmredzamā atbilde ir – nē, pat ja jums tur ir liels spogulis! 

Kāpēc atbilde ir “Nē”? 

Jo mīlestību nevar piedzīvot, atrodoties izolētībā. Mīlestība pēc būtības ir vērsta 

uz citiem, nevis sevi; patiesai mīlestībai nepieciešams vairāk kā viens cilvēks. Šī 

apziņa mums palīdz dziļāk un skaidrāk izprast Dievu. Izpētīsim, kā. 

Pirmā patiesība ar ko sastopamies, atverot Bībeli, ir, ka Dievs ir sociāla vienība, 

nevis vienpatis. Pievērsiet uzmanību Bībeles pirmajam teikumiem:  

“Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi” (1.Mz.1:1). 

Pirmā nepārprotamā lieta, ko redzam, ir, ka realitāte sastāv no divām pamat 

kategorijām: 

1. Dieva 

2. Un visa pārējā 

Dievs ir Radītājs, un Viņš radīja visu pārējo, kas pastāv. Tas nozīmē, ka Dievs ir 

senāks un pārāks par visu, kas ierindojams “radīto” kategorijā, un tikai Dievs 

pieder “neradīto” kategorijai. Apustulis Jānis, iepazīstinot ar Jēzu, sacīja: “Caur 

Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir.” (Jņ.1:3) Dziļa doma, 

bet, saturieties, drīz tas viss taps ļoti skaidri saprotams. 

Jānis arī sacīja: “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija 

Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva.” (Jņ.1:1,2) 

Kas iesākumā bija ar ko? 

“Iesākumā... Dievs… bija ar Dievu.” 

Lieliski, bet kā šīs vienlīdz dievišķās personas bija viena ar otru? Jānis uz to atbild 

18.pantā: “Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie 

Tēva krūts, Tas mums Viņu ir darījis zināmu.” 

Man tas ļoti patīk! Tik daudzšķautņaini! 

Jānis vēlas, lai saprotam, ka Jēzus, kuru viņš sākotnēji identificēja kā Dievu, 

mūsu pasaulē ienāca no konkrētas vietas, kurā valdīja savstarpējas attiecības: 

“pie Tēva krūts”. Šī metafora liecina par tuvību; citā tulkojumā teikts, ka Jēzus 

dzīvo “ciešākā iespējamajā tuvībā ar Tēvu.” Paturot prātā šo atziņu, 

atgriezīsimies pie 1. Mozus 1.nodaļas:  

“Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” 
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Ebreju vārds, kas šeit tiek tulkots kā “Dievs”, oriģinālvalodā ir īpašvārds. Tas ir 

ļoti nozīmīgs vārds, jo ietver plašu nozīmju spektru. Patiesībā, tas ir skaistākais 

vārds, ko jūs jebkad izrunāsiet: 

Elohim. 

Īpašu nozīmi šim vārdam piešķir tas, ka tas ir daudzskaitlī. Tātad, Bībeles pirmajā 

pantā minētais Dievs ir gan viens, gan daudz-personisks. Šī ideja izpaužas arī 

šīs nodaļas turpinājumā. Lasīsim 26. un 27. pantu: 

“Tad Dievs (Elohim) sacīja: ‘Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības’ 

…Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un 

sievieti Viņš radīja.” 

Šeit redzam, ka Elohim par sevi saka “mūsu”. Mēs nedrīkstam Dievu uzskatīt par 

“Es” vai “Man”. Viņš ir sociāla vienība, kas ietver vairākas personas. Atcerēsimies 

sākotnējo domu: mīlestību nevar piedzīvot, atrodoties izolētībā. Zinot šīs 

vienkāršās atklāsmes kontekstu, mēs Bībeles dziļāko un spēcīgāko paziņojumu 

varam lasīt ar izpratni: 

“Dievs ir mīlestība.” (1.Jņ.4:8) 

Vadoties pēc loģiskas, varam secināt, ka Dievs nekad nav bijis vienatnē. Dievs 

vienmēr ir bijis un joprojām ir sociāla vienība, jo “Dievs ir mīlestība”. Nemainot 

teksta būtība, varam pārfrāzēt šo teikumu šādi: 

“Iesākumā MĪLESTĪBA radīja debesis un zemi.” 

Savienosim to ar Jāņa 1.nodaļā rakstītos, un kopskats kļūst vēl skaistāks: 

“Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija 

iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas 

ir.” (Jņ.1:1-3) 

No šīs rakstu vietas varam secināt, ka Dievs Tēvs un Dievs Dēls aktīvi 

sadarbojās, radot mūsu pasauli. Atgriezīsimies 1.Mozus 1.nodaļā, lai gūtu vēl 

pilnīgāku kopainu: 

“Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva Gars 

lidinājās pār ūdeņiem.” (1.Mz.1:2) 

Pēc šī teksta izlasīšanas, varam secināt, ka arī Svētais Gars, kopā ar Dievu Tēvu 

un Dievu Dēlu, aktīvi iesaistījās radīšanas procesā.  

Apbrīnojami! 
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Tātad Dievs, ar kuru iepazīstamies 1.Mozus 1. nodaļā, un kura vārds Elohim ir 

daudzskaitlī, ietver Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Dievu Svēto Garu. Atšķirībā no 

radītām būtnēm, Dievs savas dievišķās realitātes ietvaros, ir uz citiem vērsta 

sadraudzība, nesavtīga draudzība. Virzoties tālāk Bībeles stāstījumā, nonākam 

pie tā, ko ebreji sauc par “shema” – līdz pat šodienai viņi to uzskat apar svarīgāko 

teoloģisko atziņu: 

“Klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs.” (5.Mz.6:4) 

Šeit skaidri saskatāms noslēpts skaistums, kas izgaismojas, uzdodot jautājumu: 

kādā ziņā mūsu Kungs Dievs ir vienīgais? Atbilde rodama Jēzū, jo Viņš ar nolūku 

izmantoja “shema”, lai aprakstītu Savas attiecības ar Tēvu: “Es un Tēvs, mēs 

esam viens.” (Jņ.10:30) 

Atkal redzam, ka Dievs nav viens nošķirtības ziņā, bet vienots attiecību ziņā. 

Tālāk, Jāņa 17. nodaļā, Jēzus atkal izmantoja šo ideju, aprakstot mīlestības 

attiecību dinamiku. Viņš Tēvam aizlūdza par Saviem mācekļiem: 

“Un to skaidrību, ko Tu Man esi devis, Es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat 

kā Mēs esam viens: Es viņos un Tu Manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaule atzīst, 

ka Tu esi Mani sūtījis un viņus esi mīlējis tāpat, kā Tu Mani esi mīlējis. Tēvs, Es 

gribu, lai, kur Es esmu, arī tie ir pie Manis, ko Tu Man esi devis, lai viņi redzētu 

Manu skaidrību, ko Tu Man esi devis, tāpēc ka Tu Mani esi mīlējis, pirms pasaule 

bija radīta.” (22. – 24. pants) 

Viņš lūgšanu noslēdz, lūdzot, “lai mīlestība, ar ko Tu Mani esi mīlējis, būtu viņos 

un arī Es būtu viņos.” (26. pants) 

Tātad, redzam sekojošo: 

Tēvs ir Dievs, bet ne viss Dievs. 

Jēzus Kristus ir Dievs, bet ne viss Dievs. 

Svētais Gars ir Dievs, bet ne viss Dievs. 

Visi trīs kopā, kā intīma sociāla sadraudzība, veidot vienu dievišķo realitāti. 

Tāpēc, runājot par Dievu, lietojam jēdzienu Trīsvienība. 

Tas nav tikai sauss doktrīnas fakts. 

Tas nav bezkaislīgs teorētisks vienādojums. 

Tā nav sarežģīta filozofiska ideja. 
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Nē. Trīsvienības doktrīna ir plašs logs, caur kuru redzam Dieva sabiedrisko, uz 

citiem centrēto raksturu.  

Kā var nepatikt šāds Dievs? 

 

Pirmā diena: Jautājumi pārrunām 

Vai esat dzirdējuši, ka “patiesību” ataino kā virkni faktu, kā tas minētas šī lasījuma 

sākumā? Kā tas jums lika justies? Kāda bija jūsu reakcija? 

Dalieties idejās vai paņēmienos, kas jums palīdzējuši izprast Trīsvienību un tās 

būtību. (Pieņemiet, ka tās būtību cilvēki nekad nespēs pilnība izprast.) Kā jūs to 

paskaidrotu kādam musulmaņu vai ebreju ticības draugam, kurš uzskata, ka jūs 

pielūdzat vairākus dievus? 

Kas frāzē “Dievs ir mīlestība” jums šķiet saistošākais? Kā šī pamat patiesība 

ietekmējusi jūsu dzīvi? 

 

Pirmā diena: Aktivitātes grupā: 

Nepieciešamie materiāli: dažādu krāsu celofāns, līme, šķēres, divi 91.44 cm gari 

un 1.27 cm plati stieņi, kas sagriezti 9 vienādās daļās, kā arī stipra alumīnija folija, 

no izturīga finiera izgriezts astoņstūris (apmēram 30 cm diametrā), kurā katrā no 

astoņiem stūriem izgriezts caurums.  

Savā grupā kopīgi no šiem materiāliem izveidojiet astoņstūrainu ēkas modeli, ar 

astoņiem logiem. Tas būtu kā uzskatāms līdzeklis logu simbolikai, kuru 

izmantojam šajā lūgšanu nedēļā. Jumtu šai ēkai varat izveidot no dubultā 

pārlocīta folija. 

Alternatīva metode: sagādājiet dažādus mākslas piederumus, materiālus 

plakātiem, u.t.t. Ļaujiet katram grupas loceklim izpausties, uzzīmējot, uzgleznojot 

vai citādā veidā atainojot astoņstūrainu ēku ar astoņiem logiem. 

Katru vakaru, kad ieskatīsimies citā “logā”, varat šo darbu papildināt. 
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Otrā diena: Lielā cīņa 

 

Uzvarošā mīlestība 

Esam nonākuši pie otrās no astoņām lasījumu daļām. 

Būs jautri, līdzīgi kā atkal un atkal dodoties pārgājienā pa pazīstamu vietu, un 

negaidīti nonākt pie satriecoši skaista ūdenskrituma, par kuru jūs iepriekš neko 

nezinājāt. 

Mēs pētām to, ko lielāka daļa no mums uzskata par zināmu teritoriju: astoņas no 

Septītās dienas adventistu ticības sistēmas pamat doktrīnām. Kā norādījām 

pirmajā lasījumā, šīs doktrīnas nebūt nav bezkaislīgi, garlaicīgi un sausi 

teoloģiski fakti, kurus jāiemācās no galvas. Neapšaubāmi, tie tādā veidā bieži tiek 

pasniegti, bet, tas, ka kāds tiem ir laupījis skaistumu un padarījis tos par 

bezkaislīgiem vārdiem, nenozīmē, ka tajos joprojām nevarētu atrast skaistumu.  

Vai atceraties metaforu par vadīšanu? 

Bībelē atrodamās doktrīnu patiesības ir kā logi, caur kuriem skatoties, redzams 

Dieva pievilcīgais raksturs, kas atklāts Kristū. Neviena doktrīna nav patiesība pati 

par sevi. Sabats nav tikai par sabatu: tas ir par Jēzu. Mirušo stāvokļa doktrīna 

nav tikai veids, kā pierādīt, ka cilvēki, nomirstot, nonāk bezsamaņas stāvoklī; tā 

ir par Jēzu. Svētnīcas doktrīna nav tikai par telti, kādu ēku, priekškariem, 

procedūru vai ceremoniju; tā ir par Jēzu. Un tā tālāk. Katra bībeliskā doktrīna, 

pareizi izprasta, kalpo kā uztveres objektīvs, caur kuru varam gūt ieskatu Dieva 

sirdī, labestībā un mīlestībā. 

Arī doktrīnu, kuru mēdz dēvēt par Lielo cīņu, nav izņēmums. Ieskatīsimies šajā 

logā, un atklāsim tur redzamo skaistumu. 

Karš debesīs 

Pirmais loģikas likums ir, ka viss parasti ir tāds, kā tas izskatās. Mūsu pasaule 

izskatās pēc kara zonas, jo mūsu pasaule ir kara zona. Otrais loģikas likums ir, 

ka lietas ne vienmēr ir tieši tādas, kādas izskatās. Mūsu pasaulē noritošais karš 

pēc būtības var nebūt uzreiz pamanāms. Pavirši raugoties, redzam tikai 

savstarpēji karojošus cilvēkus, bet situācija ir sarežģītāka, nekā sākumā varētu 

šķist. Bībelē skaidri norādīts, ka mēs, cilvēki, visumā neesam vieni. Sākot no 1. 

Mozus grāmatas līdz Atklāsmes grāmatai, atkal un atkal sastopamies ar būtnēm, 
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kuras dēvē par eņģeļiem. Bībelē varam uzzināt, ka šīs būtnes eksistēja pirms 

cilvēkiem (Īj.38:4-7; Atkl.1:20), ka viņu ir daudz (Eb.12:22), ka viņi ir spēcīgi un 

inteliģenti (Ps.103:20; Dan.4:17), ka viņiem ir sava pārvaldes sistēma (Ef.3:10; 

Dan.7:9,10), ka viņi aktīvi, lielākoties, ar dažiem izņēmumiem, neredzami, 

darbojas mūsu pasaulē (Eb.1:14; 13:2), un, ka daži no viņiem izraisīja mūsu 

pasauli postošo ļaunumu (Atkl.12:7, 12). 

Vienu no eņģeļiem sauca Lucifers, kas tulkojumā nozīmē “gaismas nesējs”. Šī 

pārākā būtne tika radīta, lai kalpotu kā Dieva rakstura atklājējs citiem eņģeļiem, 

bet viņš izvēlējās citu rīcības ceļu. Bībelē teikts, ka Lucifera būtība (viņa domu 

gājiens, jūtas un uzvedība) bija nevainojuma, “līdz kamēr atrada tevī noziegumu” 

(Ecē.28:15). Tajā brīdī viņš kļuva par Sātanu, kas tulkojumā nozīmē “pretinieks”. 

Bībelē arī rakstīts, ka Sātana krišana notika tāpēc, ka viņa sirdī izveidojās sevis 

slavināšanas tieksme, kas viņā veicināja dedzīgo vēlmi citu eņģeļu sirdīs iekarot 

Dieva vietu un padarīt viņus uzticīgus sev, nevis Dievam (Jes.14:12-14). Lucifers, 

lolojot sevī egoismu un centrēšanos uz sevi, pārstāja izstarot Dieva rakstura 

gaismu, un sāka Dievam piedēvēt savus savtīgos motīvus. Motīvs “Es izcelšu 

sevi”, kam sekoja “Es kļūšu kā Visaugstākais” norāda, ka Lucifers sāka Dievam 

piedēvēt sevis slavināšanu, tādējādi cenšoties attaisnot savus centienus godināt 

pašam sevi. Noliedzot Dieva rakstura labestību un godīgumu, Sātans plānoja 

iznīcināt uzticību Dievam un izraisīt pret Viņu sacelšanos.  

Šajā kontekstā Bībelē rakstīts: “Izcēlās karš debesīs.” (Atkl.12:7) 

Tas nozīmē, karš starp eņģeļiem! Vārds, kas šeit tulkots kā “karš”, grieķu 

oriģinālvalodā ir polemos, kas radniecīgs vārdiem polemika un politika. Tas dod 

ieskatu šī “kara” būtībā. Lielākoties tas nebija karš, kurā izmantotu fizisko spēku 

vai ieročus. Tas bija politisks karš, propagandas kampaņa, nomelnošanas 

shēma. Sātans karoja, izplatot melus par Dieva būtību un raksturu. Tāpēc viņš 

tiek raksturots kā pasaules krāpnieks un melu tēvs (Atkl.12:9; Jņ.8:44). 

Sekos bībeliskajai loģikai: 

Ecēhiēla grāmatā teikts, ka Lucifers tika izraidīts no debesīm, jo viņš grēkoja 

(Ec.28:16).  

Jānis grēku nosauc par netaisnību (1.Jņ.3:4). 

Pāvils Dieva bauslību raksturo kā mīlestību (Rom. 13:10). 
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Tātad, redzam, ka Lucifers sacēlās pret Dieva bauslību un taisnību, kas patiesībā 

nozīmē, ka viņš sacēlās pret Dieva mīlestību. Viņš izteica pārmetumus gan 

Dievam, gan veidam, kā Dievs pārvalda visumu. Bībelē skaidri norādīts, ka Dievs 

ir mīlestība, un, ka, līdz ar to, Viņš valda tikai vadoties pēc mīlestībā veidotiem 

principiem (1.Jņ.4:8; Mt.22:37-40), turpretī Sātans nolēma dzīvot bez mīlestības, 

un veidot valstību, kura darbība būtu bez mīlestības. Tādēļ viņam nāk par labu 

atainot Dievu kā savtīgu egoistu, un Viņa likumus kā stingrus noteikumus, kas 

ieviesti savtīgos nolūkos.  

Elena Vaita lielās cīņas jautājumu apraksta šādi: 

“Sātans ienīst nesavtīgumu, kas ir Dieva valstības princips; viņš noliedz tās 

esamību. Viņš kopš lielās cīņas sākuma ir centies pierādīt, ka Dieva principu 

īstenošana ir savtīgu motīvu vadīta, un viņš tāpat attiecas pret visiem Dieva 

kalpiem. Kristus un visu Viņa sekotāju darbs ir pierādīt, ka Sātans melo.” 

(“Audzināšana”, 154.lpp.) 

Izprotot pamat problēmas karā starp labo un ļauno, esam gatavi Bībeles tekstos 

atklāt detalizētu skatījumu septiņās progresējošās ainās. 

Pirmā aina: Valdīšana 

Iesākumā salīdzināsim divus Bībeles tekstus, kas kopā rada konceptuālu ietvaru 

izpratnei par norisēm mūsu pasaulē: 

“Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla.” (1.Mz.1:27) 

“Dievs ir mīlestība.” (1.Jņ.4:8) 

Tā kā mīlestība ir Dieva rakstura būtība, ir tikai loģiski, ka Viņa radījumi būtu 

veidoti mīlestībai. Un, tā kā mīlestība pēc būtības ir sevis atdošana citiem, ir 

loģiski, ka Dieva radībām tiek piešķirta brīvā griba. Tāpēc Bībelē, radīšanas 

stāstā, lasām, ka Dievs cilvēkiem uzdeva “valdīt” pār zemi (1.Mz.1:26). Valdīšana 

ir nozīmīga bībeliska ideja. Ādamam un Ievai, kā mīlestībā radītiem brīviem 

morāliem aģentiem, tika piešķirta sevis pārvaldīšanas privilēģija. Pasaule bija 

domātā kā vide, taustāma vieta, kurā plauktu un izpaustos viņu mīlestība uz 

Dievu un vienam pret otru. Viņiem planētu uzticēja dievišķā vadība. Saprotot šo 

kārtību, Dāvids uzrakstīja šo atziņu: 

“Debesu debesis pieder Tam Kungam, bet zemi Viņš deva cilvēku bērniem.” 

(Ps.115:16) 
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Šie vārdi nozīmē, ka cilvēkiem tika piešķirtas valdīšanas tiesības, brīvība un sevis 

pārvaldība. Tas, ka Dievs cilvēkus radīja ar brīvu gribu un dāvāja zemi kā viņu 

mājvietu, radīja apstākļus mūžīgai attiecību svētlaimei. Tomēr brīvībā pastāv 

zināms risks. Cilvēku “valdīšana” ietvēra gan apsolījumus, gan draudus; viņiem 

bija jāizlemj, kuru ceļu izvēlēties.  

Otrā aina: Atteikšanās 

Tā kā Dievs pasauli nodeva Ādama un Ievas rokās, viņi varēja rīkoties, kā vēlas. 

Protams, Radītāja nolūks bija, ka viņi sev piešķirto brīvās izvēles iespēju 

izmantos, lai būtu auglīgi un vairotos, un veidotu nesavtīgas mīlestības globālu 

sabiedrību. Šajā punktā stāsts iegūst negatīvu nokrāsu. Traģiski, ka mūsu pirmie 

vecāki atteicās no varas pozīcijas pār zemi, izvēloties uzticību svešam kungam, 

kritušajam eņģelim, kuru iepriekš dēvēja par gaismas nesēju Luciferu, bet kurš 

kļuva par Sātanu, Dieva pretinieku. Jā, cilvēces grēkā krišana bija morāla krišana, 

taču tā bija arī juridiska krišana, jo nozīmēja varas maiņu. Ādams un Ieva zaudēja 

varu valdīt, jo izvēlējās no tās atteikties un to atdot. Izmantojot cilvēkiem 

piešķirtās brīvās gribas izpausmi, Sātans kļuva par šīs pasaules valdnieku 

(Jņ.12:31) un šī laikmeta dievu (2.Kor.4:4). 

Neskatoties uz cilvēku rīcību, Sātana vara pār mūsu pasauli nav likumīga 

valdīšana. Viņš nav pasaules likumīgais valdnieks. Viņa uzvara pār cilvēci bija 

melos balstīta kara darbība. Viņš mūsu pirmos vecākus pamudināja sacelties, 

noliedzot mīlestības eksistenci Dieva sirdī, tādējādi graujot viņu uzticību Dievam. 

Tādēļ, kopš tās dienas līdz pat šodienai, cerība cilvēcei atrodama tikai Dieva 

patiesā nesavtīgās mīlestības rakstura atklāsmē.  

Kā atbildi Sātana varas sagrābšanai, Dievs nekavējoties sāka rīkot prettriecienu, 

lai atgūtu pasauli cilvēkiem. Lai gan Dievs un Viņa pretinieks ir divas savstarpēji 

karojošas puses, Dieva vadītais prettrieciens netiks īstenots ar principiem, kādus 

izmanto Sātana valstībā – nevis ar viltu, meliem un varu, bet caur mīlestību un 

patiesību. 

Trešā aina: Apsolītais Kareivis 

Tiklīdz aizsākās kosmiskais konflikts, abas iesaistītās puses nekavējoties sāka 

organizēt savus spēkus, un iedarbināt savus principus. Radītājs uzsāka Sava 

plāna īstenošanu, pasludinot karu un dodot solījumu. Uzrunājot Sātanu Ādama 
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un Ievas sodīšanas laikā, Dievs teica: “Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, 

starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam 

iekodīsi papēdī.” (1.Mz.3:15) Šeit Dievs paziņoja, ka pasaulē nāks Kareivis, kas 

sadragās Sātana galvu. Ceļā uz uzvaru, tiks ievainots arī pats Kareivis. 

Šajā rakstu vietā Dievs arī atklāj, ka Kareivis ienāks pasaulē kā labi zināmas 

dzimtas pēctecis. Citiem vārdiem sakot, no visām pasaules tautām tiks izvēlēta 

viena, cauru kuru Pestītājs ienāks šajā pasaulē kā cilvēciska būtne. Svarīgākais 

ir saprast, ka Dievs caur šo pravietisko apsolījumu pasauli informēja jau iepriekš, 

ka Viņš tumsības valstību uzvarēs pazemībā un nesavtīgā mīlestībā. 

Ceturtā aina: Organizēti spēki 

Kā taktisku atbildi Sātana agresijai, Dievs izdarīja ko neparastu, ģeniālu un 

nepieciešamu. Mozus to paskaidroja šādi: 

“Kad Visuaugstais tautām dalīja viņu daļas un kad Viņš šķīra cilvēku bērnus citu 

no cita, tad Viņš noteica tautām robežas pēc Israēla bērnu skaita. Jo Tā Kunga 

daļa ir Viņa tauta, un Jēkabs ir Viņa mantības mēraukla. Viņš to atrada tuksneša 

zemē, briesmīgā kaukšanas tuksnesī; Viņš to glabāja un par viņu gādāja, un Viņš 

to sargāja kā Savu acuraugu. Kā ērglis, kas savus bērnus vedina no ligzdas, kas 

izpleš savus spārnus pār viņiem, ņem viņus pie sevis un nes uz saviem spārniem, 

tā Tas Kungs viens pats ir viņus vadījis, un sveša dieva nebija ar viņu.” 

(5.Mz.32:8-12) 

Turpmākie panti papildina kopainu: 

“Kad Ješurūns aptaukojās, viņš spēra,- tu kļuvi trekns un tukls, un resns,- tad viņš 

atstāja Dievu, savu radītāju, un nicināja savas pestīšanas klinti. Tie Viņu dusmoja 

ar svešiem dieviem, ar savām negantībām tie Viņu kaitināja. Tie upurēja ļauniem 

gariem, bet ne Dievam, tiem dieviem, ko tie nepazina, tiem jauniem, kas agrāk 

nav bijuši un ko jūsu tēvi nav bijušies.” (5.Mz.32:15-17) Šajā tekstā lasām, ka 

Dievs izvēlējās izredzēto tautu. Izraēla bērni tika aicināti kļūt par Dieva 

izredzētajiem uz zemes, un viņu vidū svešu dievu nedrīkstēja būt. Svarīgi 

pamanīt, ka Mozus mūs informē, ka pagānu tautu “dievi” bija tie paši “dēmoni”, 

jeb kritušie eņģeļi, kas maskējas kā dievības. Arī Ps.106:37,38 apstiprina, ka aiz 

pagānu tautu “dieviem” un “elkiem” tiešām slēpās dēmoni, jeb ļaunie gari: “Savus 

dēlus un savas meitas viņi upurēja ļauniem gariem un izlēja nenoziedzīgas asinis 
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- savu dēlu un savu meitu asinis, ko viņi upurēja Kānaānas elkiem: tā tapa zeme 

negodā likta ar asinsgrēkiem.” 

Caur Israēla tautu Dievs nosprauda Savu teritoriju mūsu dēmonu valdītajā 

pasaulē, tādejādi piesakot tiesības uz cilvēci. Dievs Israēla tautu izvēlējās kā 

“dzimumu”, caur kuru pasaulē ienāks Kareivis – Glābējs, un izglābs pasauli no 

sātaniskās kontroles. Izceļot Israēla tautu citu tautu vidū, Dievs parādīja Savu 

nolūku atgūt pasauli un to atbrīvot no dēmoniskās valdības. 

Piektā aina: Neapbruņotais Kareivis 

Apsolītais Kareivis pasaulē nāca kā bezpalīdzīgs, no citiem atkarīgs zīdainis. 

Audzināts pazemīgu un pieticīgu izraēliešu ģimenē, pieaudzis Viņš uzsāka cīņu 

pret tumsas valstību, un sistemātiski sadragāja kūdītāja galvu, nevienu reizi 

neizmantojot vardarbīgus ieročus. Mēs varētu Jēzu nodēvēt par “Neapbruņoto 

Kareivi”, jo Viņš ieradās, lai atgūtu pasauli caur patiesību un mīlestību, nevis ar 

viltu un vardarbību. Sātans atpazina Jēzu, un zināja, kas Viņš ir. Galu galā, 

viņiem ir sava vēsture. Pašapmierinātā lepnībā, ko veicināja šķietamās uzvaras 

tūkstošiem gadu garumā, Sātans pasauli uzskatīja par savu valstību, un 

piedāvāja to Jēzum, pretī prasot, lai Jēzus viņu pielūgtu: 

“Tad velns Viņu uzveda kalnā un vienā acumirklī rādīja Tam visas pasaules 

valstis. Un velns Viņam sacīja: ‘Es Tev došu visu šo varas pilnību un šo godību, 

jo tā man nodota, un, kam es gribu, tam es to varu dot. Ja Tu nu mani pielūgsi, 

tad viss tas būs Tavs.’” (Lk.4:5-7) 

Protams, Jēzus atteicās, apzinoties, ka Sātans nevar paredzēt, kas viņu sagaida 

nākotnē. Sātans, pilnībā noliedzis Dieva raksturu, vienkārši nespēja saprast, ka 

Jēzus viņa tumsības valstību iznīcinās ar viņam svešiem un neizprotamiem 

līdzekļiem – ar nesavtīgas mīlestības spēku. Atklājot Savu kareivja identitāti un 

misiju, Jēzus cilvēkiem paskaidroja, kas tieši norisinājās viņu priekšā: “Kad 

stiprais apbruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā, bet, kad kāds par 

viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, 

un izdala viņam atņemto laupījumu.” (Lk.11:21,22) 

Šajā mazajā līdzībā, Sātans ir “stiprais”. Protams, “kāds par viņu stiprāks” ir 

Jēzus. Skaidrs, ka noris kauja, un tuvojas izšķirošais brīdis. Un neviens negaida 

un nevar paredzēt to, kā grasās rīkoties likumīgais debesu un zemes Valdnieks. 
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Netiks izmantots neviens fizisks ierocis. 

Kaujā netiks vesta vardarbīga armija.  

Kritušās cilvēces atgūšanai pietiks ar vienu rīcību. 

Norādot uz upuri, kuru Viņš grasās veikt Golgātā, Jēzus atklāj gaidāmo uzvaru 

pār ienaidnieku: “Tagad ir šīs pasaules tiesas stunda. Šīs pasaules valdnieks 

tagad tiks izstumts ārā. Bet, kad Es no zemes tikšu paaugstināts, Es visus vilkšu 

pie Sevis.” Ar Savu pazemīgo iemiesošanos cilvēkā, ar Savu nevainojamo 

mīlestības dzīvi un sevis upurēšanu nāvē pie krusta, Jēzus Sātanam atņems 

visu, kam viņš uzticējās. Dieva mīlestības žilbinošā atklāsme Kristū pilnībā 

atspēkoja visus Sātana melus par Dievu. Pāvils to paskaidroja šādi: “Tā Viņš 

atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams 

pār viņām.” (Kol.2:15) 

Ļaunumu uzvarēja Mīlestība, nevis spēks. 

Principā, labā un ļaunā karš tika uzvarēts Kristū, Viņa vienā varenā Sevis 

uzupurēšanās mīlestības rīcībā. Tagad šī uzvara jāsludina visām tautām 

(Mt.28:19). Jāuzvar arī katra cilvēka sirdī esošais karš, no cilvēka uz cilvēku, no 

mājas uz māju, no ciema uz ciemu, no vienas teritorijas uz otru visā pasaulē – un 

tas mūs atved pie draudzes patiesās misijas. 

Sestā aina: Draudzes Kareivis / Uzvarētājs 

Labā un ļaunā lielā cīņa nav tikai par mūsu pasauli. Īstais karš ir par mūsu sirdīm 

un prātu. Dievs neslēpj faktu, ka vēlas iekarot mūsu prātu (Atkl.14:1). Citiem 

vārdiem sakot, Viņš vēlas iegūt kontroli pār mūsu mentālo, emocionālo un gribas 

teritoriju. Apustulis Jānis darīja zināmu, ka Dievs vēlas ierakstīt Savu vārdu mūsu 

prātos, norādot uz Viņa klātesamību mūsu raksturos. Cilvēki ir caurlaidīgas 

būtnes. Mūsos iekļūst ārējas ietekmes. Patiesībā, mēs esam radīti, lai mūs 

veidotu, tāpēc “Un Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.” 

(Ef.2:22) 

Katra cilvēka prāts ir: 

 Diženas kronēšanas citadele, un tās tiesīgais valdnieks ir Jēzus 

 Mūžīgās patiesības teritorija, un Jēzus ir patiesība 

 Svētas mīlestības kambaris, un Jēzus ir vienīgais, kurš patiesi mīl mūsu 

dvēseli 
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Arī Dieva un cilvēku lielais ienaidnieks cenšas iekarot cilvēku sirdis. Viņš cenšas 

iekarot mūsu dvēseles mentālo un emocionālo teritoriju. Viņš mūsu sirdīs un 

prātos dedzīgi cenšas aizvietot nevainību ar kauna sajūtu, šķīstību ar morālu 

apgrēcību, mīlestību ar naidīgumu, un aizpildīt vietu, kas paredzēta Svētā Gara 

klātbūtnei ar dēmoniem, kas maskējušies par dieviem. 

Pāvils skaidro šīs kara darbības būtību šādi: 

“Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi. Jo mūsu cīņas ieroči nav 

miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam 

prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un 

uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi.” (2.Ko.10:3-5) 

Mēs piedalāmies cīņā, kas noris prātā, kur veidojas domas un jūtas, kur mīt 

zināšanas. Ienaidnieks pret mums cīnās, veidojot “argumentus”, kas paredzēti, 

lai bloķētu patieso izpratni par Dievu. Viņš pār mums valda tik lielā mērā, cik viņa 

teoloģiskie meli aizņem mūsu prātus. Tātad, kad viņa argumenti tiek efektīvi 

noraidīti un aizvietoti ar patiesību, viņš ir uzvarēts un cilvēka dvēsele tiek 

atbrīvota. 

Draudzes misija ir darīt zināmu Dieva skaisto nesavtīgās mīlestības raksturu, kā 

tas atklāts Jēzū Kristū. Mēs esam aicināti mobilizēt savus talantus, enerģiju un 

resursus, lai Kristum atgūtu teritoriju katra sirdī un mājās, katrā valstī un pilsētā. 

Jēzus cilvēka dvēseļu mentālajā, emocionālajā un gribas valstībā atgūst Sātana 

nozagtās teritorijas. Mums kā Viņa draudzei ir jādara tas pats. Mums ir jāsekmē 

Dieva valstība caur piedošanu, līdzjūtību, evaņģēlija sludināšanu, nabago 

pabarošanu un apģērbšanu, paverdzināto atbrīvošanu un, galvenais, vienmēr 

mīlot cilvēkus tā, kā Jēzus viņus mīl.  

Septītā aina: Atjaunota pirmatnējā valdība 

“Un tad nāk gals, kad Viņš nodod Valstību Dievam un Tēvam, kad Viņš būs 

iznīcinājis katru valdību, varu un spēku.” (1.Kor.15:24) Pāvils vēlas, lai saprotam, 

ka vēsture strauji virzās uz to, ka tiks iznīcinātas visas piespiedu un dominēšanas 

varas, apspiešanas un karš, un, ka tiks izveidota mūžīgi plaukstoša, uz brīvību 

balstīta mūžīgās mīlestības valstība. Pravietis Miha mūsu nākotni aprakstīja šādi: 

“Bet visu dienu galā kalns, uz kura atrodas Tā Kunga nams, stāvēs jo stipri, 

būdams augstāks nekā visi citi kalni, paceldamies augstu pāri visiem pakalniem, 
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un visas tautas steigsies pie tā. To starpā būs arī daudzas citas tautas, tās ies un 

sacīs: "Nāciet, lai steidzamies augšup Tā Kunga kalnā un ejam Jēkaba Dieva 

namā, lai Viņš mums māca Savus ceļus, ka lai mēs staigājam Viņa tekas!" - Jo 

no Ciānas izies bauslība un Tā Kunga vārds no Jeruzālemes. Viņš spriedīs tiesu 

daudzu lielu tautu starpā un izšķirs strīdus lietas stiprām tautām pat tālās zemēs. 

Tās pārkals zobenus lemešos un savu šķēpu galus par vīna dārznieku nažiem. 

Neviena tauta nepacels zobenu pret otru un nemācīsies vairs karot. Bet tie 

ikviens sēdēs un dzīvos bez bailēm zem sava vīna un vīģes koka, jo nebūs 

neviena, kas tiem iedvestu bailes, jo to ir noteikusi Tā Kunga Cebaota mute. Jo 

ikviena tauta staigā sava dieva vārdā, bet mēs lai staigājam Tā Kunga, mūsu 

Dieva, Vārdā mūžīgi mūžam! ‘Tai pašā dienā,’ saka Tas Kungs, ‘Es sapulcināšu 

klibos un savākšu kopā tos, kas bijuši izkaisīti un trimdā, kā arī tos, kam Es esmu 

uzsūtījis kādu ļaunumu, un Es darīšu klibos par atlikumu un tālu aizdzītos par 

varenu tautu, un Tas Kungs būs viņu ķēniņš Ciānas kalnā no šā laika un mūžīgi.’ 

Un tu, ganāmo pulku sargu torni, tu, Ciānas meitas nocietinātais uzkalns, pie tevis 

nonāks un tevī ieies agrākā pirmatnējā valsts vara.” (Mih.4:1-8) 

Cik skaista aina! 

Šeit mēs redzam, ka Dievs ir pret karu un par mieru, pret vardarbību un par 

mīlestību. Viņa lielākais mērķis ir pielikt punktu visiem uzspiestajiem un 

vardarbīgajiem režīmiem, un nodibināt mūžīgu brīvības valdību. Tiks atjaunota 

“pirmatnējā valsts vara” - tā, ko Ādams un Ieva pazaudēja. Kad tas notiks, Dievs 

saka: “Ļauna neviens vairs nedarīs un negrēkos visā Manā svētajā kalnā, jo 

zeme būs Tā Kunga atziņu pilna kā jūras dziļumi, kas līdz pašam dibenam ūdens 

strāvu pilni” (Js.11:9). Pirmkārt, Dieva glābjošā žēlastība atgūs iekšējo teritoriju, 

kas atrodas mūsu sirdīs. Tad tiks atkarota un atjaunota visas pasaules teritorija. 

Godības krēslā sēdošais Kungs saka: “Redzi, visu Es daru jaunu.” (Atkl.21:5) 

Šajā dienā Dieva pilsēta, Jaunā Jeruzaleme, no debesu valstības tiks pārcelta uz 

mūsu pasauli. Zeme kļūs par visuma galvaspilsētu: 

“Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, 

sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa 

sakām: ‘Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa 

ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, 



22 

 

nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, 

ir pagājis.’” (Atkl.21:2-4) 

Elena Vaita apraksta šo skaisto ainu: 

“Tur, kur vairojās grēks, Dieva žēlastība ir vēl vairāk vairojusies. Tieši zeme, ko 

sātans uzskatīja par savu, būs ne tikai atpirkta, bet pat paaugstināta. Mūsu mazā 

pasaule, kas atrodas zem grēka lāsta, šis vienīgais tumšais traips krāšņajā Dieva 

radībā, tiks pagodināta pāri visām citām pasaulēm Visumā. Šeit, kur Dieva Dēls 

mājoja cilvēka miesā, kur dzīvoja, cietu un mira Godības Ķēniņš – jā, tieši šeit, 

kad Viņš visu atjaunos, būs ‘Dieva mājoklis pie cilvēkiem’.” (“Laikmetu ilgas”, 

26.lpp.) 

Turp virzās šis stāsts. 

Ar Dieva žēlastību, es plānoju doties pa šo ceļu, kā galā Jēzus mani nogādās 

drošībā, kā jaunās zemes, kas pilnībā atjaunota pirmatnējā godībā, mūžības 

pilsoni.  

 

Otrā diena: Jautājumi pārrunām 

Šajā lasījumā rakstīts: “Katra bībeliskā doktrīna, pareizi izprasta, kalpo kā 

uztveres objektīvs, caur kuru varam gūt ieskatu Dieva sirdī, labestībā un 

mīlestībā.” Pārrunājiet, cik lielā mērā tas izpaudies vai neizpaudies jūsu līdzšinējā 

reliģiskajā izglītībā un domāšanā. 

Kā Lucifera sacelšanās pret Dievu parādīja, ka Viņš neticēja, ka Dievs rīkojas 

mīlestībā? Kā viņa izvēlētie vārdi, kas pierakstīti Jesajas 14. nodaļā, atklāj, ka 

viņš Dievu uzskatīja par egoistisku un nomācošu? 

Kā atšķiras Dieva dotās valdīšanas tiesības Ādam un Ievai (līdz ar to arī mums), 

un ļaunuma valdīšana?  

Vai, jūsuprāt, iespējams, ka labi cilvēki, pat draudzes vadītāji vai skolotāji, vai pat 

jūs paši, netīšām mēģina dominēt, nevis valdīt, lai sekmētu Dieva valstību? 

Savstarpēji pārrunājiet šo jautājumu. 

Lasījumu autors vairākkārt lieto frāzi “mentālā, emocionālā un gribas teritorija”. 

Miniet dažus veidus, kā jūs redzat, ka Dievs un sātans cīnās par šīm jomā jūsu 

iekšējā būtībā. Kā jūs varat noteikt, kurš gūst virsroku jūsu dvēselē? Miniet 

konkrētus piemērus. 
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Otrā diena: Aktivitāte grupās: 

Ja vēlaties, turpiniet pilnveidot vai dekorēt iepriekšējā reizē izveidoto astoņstūra 

mājas modeli. 

1. Grupā, vai sadaloties komandās vai pa pāriem, izspēlējiet katru no šajā 

lasījumā minētajām ainām. Katras ainas izspēlei dodiet vienu minūti laika. 

Šeit varat vai nu izspēlēt lomu spēles (ļaujiet katram pašam izpausties un 

parādīt savu skatījumu), vai tas var būt plakāts, uz kura attēlota katra no 

Lielās cīņas fāzēm.  

Jūs varat izvēlēties arī katru ainu izspēlēt vai parādīt tad, kad to izlasāt, nevis 

visas prezentācijas beigās.  

  



24 

 

Trešā diena: Dieva bauslība 

 

Atbrīvojošā mīlestība 

Septītās dienas adventistu doktrīnu sistēmā liela loma atvēlēta Desmit baušļiem. 

Lai gan liela daļa kristīgās pasaules sludina, ka, līdz ar Jēzus nāvi pie krusta, 

Dieva baušļi tika “anulēti”, jeb atcelti, mēs ticam, ka Dieva baušļi ir mūžīgi un 

nemainīgi. Izklausās labi. 

Taču šeit sastopamies ar nopietnu problēmu, jo mūsu pūles aizstāvēt Dieva 

baušļus dažkārt pārvēršas par strīdu objektu ar citiem kristiešiem, cenšoties 

pierādīt, ka arī viņiem būtu jāievēro visi baušļi. Un, to darot, esam paši sev 

radījuši lielu teoloģisku un empīrisku problēmu. 

Paskaidrošu. 

Izpirkšana, kas iemiesota Jēzū Kristū 

Elena Vaita daudzkārt izteicās par mūsu kā grupas tieksmi nepareizi raudzīties 

uz un nepareizi izmantot Dieva baušļus. Kā piemēru lasīsim šo dziļdomīgo un 

konkrēto paziņojumu: 

“No vienas puses, reliģionisti kopumā ir šķīrušies no baušļiem un evaņģēlija, 

turpretī mēs gandrīz esam izdarījuši to pašu, tikai no citas puses. Mēs neesam 

cilvēkiem atklājuši Kristus taisnīgumu un Viņa lielā izpirkšanas plāna pilno 

nozīmi. Mēs esam atstājuši novārtā Kristu un Viņa bezgalīgo mīlestību, 

pievērsušies teorijām un argumentiem, un sludinām argumentatīvus diskursus.” 

(“Faith and Work”, 15.,16.lpp.) 

Tam būtu mums jāliek aizdomāties. 

Acīmredzot, mūsu vēsture saistībā ar bauslību nav visai pozitīva. Aizraujoties ar 

baušļu aizstāvību “argumentatīvās” svētrunās pret tiem, kas tos neievēro, mēs 

esam ne tikai pārlieku centušies izlabot viņu ķecerību, bet to radījuši paši sev. 

Viņa atgādina: “Mēs neesam cilvēkiem atklājuši Kristus taisnīgumu un Viņa lielā 

izpirkšanas plāna pilno nozīmi. Mēs esam atstājuši novārtā Kristu un Viņa 

bezgalīgo mīlestību.”  

Tā ir nomācoša atziņa, lai neteiktu vairāk.  

Un viņa to ir teikusi ne reizi vien. Atkal un atkal viņa brīdina, ka mēs kā grupa 

nepareizi pasniedzam Dieva baušļus. Kādā brīdī viņai tā apnika klausīties, kā 
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mūsu sludinātāji skalda, aizstāvot baušļus, ka viņa teica: “Baušļi paši par sevi 

parūpēsies. Mēs tik ļoti cenšamies, strādājot pie baušļiem, ka kļūstam tik sausi 

kā Bilboas kalni, bez rasas vai lietus. Uzticēsimies Jēzus Kristus no Nācaretes 

nopelniem.” (“Sermons and Talks", 1.sēj., 137.lpp.) No tā varam spriest, ka viņai 

nebija vienkārši apnicis klausīties pārāk daudz svētrunu, kurās tika aizstāvēti 

baušļi. Nebija runa par to, ka par to pārāk bieži runāja, bet gan, ka tādējādi mēs 

sev radījām nopietnu teoloģisku problēmu. Mēs baušļus sludinājām tā, ka, 

atmetot Jēzus nopelnus, atstājām novārtā arī savu izpratni par evaņģēliju. 

Runājot konkrētāk, viņa savas bažas aprakstīja šādi: 

“Atkal un atkal es redzu briesmas kas draud, kad mēs kā Dieva ļaudis izplatām 

viltus idejas par taisnošanu ticībā. Man daudzus gadus tiek rādīts, ka Sātans 

izmantos īpašus līdzekļus, lai šajā punktā samulsinātu prātus. Ir daudz runāts un 

sludināts draudzēm par Dieva baušļiem, taču atstājot novārtā zināšanas par Jēzu 

Kristu un Viņa attieksmi pret baušļiem, gandrīz kā gadījumā ar Kaina upurēšanu.” 

(“Faith and Works”, 18.lpp.) 

Diezgan sāpīgi, ka adventistu sludināšana tiek salīdzināta ar Kaina upurēšanu! 

Citiem vārdiem sakot, pārāk dedzīgi aizstāvot bauslību, mums draud briesmas 

prezentēt juridiski teoloģisku skatījumu. Viņa, satraucoties par šo situāciju, 

paskaidroja, kam vajadzētu pievērsties, sludinot Dieva vārdu: “Ļoti svarīgi 

uzsvērt, atkārtot un ieņemt stingru nostāju par to, ka kritušam cilvēkam ir 

neiespējami sevi izglābt tikai ar saviem labajiem darbiem. Pestīšana atrodama 

vienīgi ticībā Jēzum Kristum.” (“Faith and Works”, 19.lpp.) 

Iedomājieties evaņģelizācijas semināru par šo tēmu. 

Viņa turpina: 

“Skaidri un nepārprotami jāpasaka, ka ar cilvēka paša darbiem nav iespējams 

neko mainīt attiecībās ar Dievu vai Dieva dāvanās, kas izpaužas caur mums. Ja 

ticība un darbi varētu kādam nopelnīt pestīšanu, tad Radītājs viņam būtu parādā. 

Šeit rodas iespēja maldus pieņemt par patiesību. Ja kāds cilvēks var iegūt 

pestīšanu ar saviem darbiem, viņš atrodas tādā pašā situācijā kā katoļi, kam 

pašiem ir jāizpērk savi grēk. Tādā gadījumā pestīšana kļūtu par parādu, ko var 

izpirkt ar saviem darbiem. Ja cilvēks nevar nopelnīt pestīšanu ar saviem darbiem, 

tad tā pieejama vienīgi caur žēlastību, kuru grēcinieks saņem, jo tic Jēzum. 
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Pestīšana nav jānopelna, tā ir dāvana, par kuru nav jāmaksā. Taisnošana ticībā 

nav apspriežama un diskutējama.” (“Faith and Works”, 19., 20.lpp.) 

Bet, lieta tāda, ka, neskatoties uz šiem Elenas Vaitas izteiktajiem brīdinājumiem 

un norādēm, mums, sludinot evaņģēliju, ir tieksme neuzsvērt taisnošanu ticībā, 

jo baidāmies, ka tādējādi tas mīkstināt mūsu argumentus par labu Dieva 

bauslības ievērošanai. Domājot burta kalpības ietvaros, Dieva žēlastības šķīstais 

evaņģēlijs šķietami apdraud baušļus. Burta kalpības domāšanas ietvaros, cilvēks 

izdara šādus secinājumus: 

Ja pestīšana ir Dieva žēlastības dāvana, kuru var iegūt tikai caur ticību, un, ja 

cilvēks nesaņem nekādus nopelnus tikai par to, ka ievēro baušļus, tad kāpēc 

baušļi vispār jāievēro? 

Mēs baidāmies, ka, parādot labo vēsti kā pārāk labu un uzsverot, ka pestīšana 

nav jānopelna, cilvēki nejutīs nepieciešamību vai neredzēs iemeslu pildīt Dieva 

bauslību. Patiesībā, ir tieši pretēji, bet, kamēr pilnībā neizprotam evaņģēliju, 

daudz ērtāk šķiet sludināt un uzsvērt tikai baušļu ievērošanas nepieciešamību. 

Patiesībā, paklausība pienākuma dēļ, pat ar visnicīgāko cerību, ka tā palīdzēs 

iegūt pestīšanu, nav īsta paklausība. Tā ir slēpta sacelšanās forma, maskēta kā 

paklausība. Turklāt, tā ir Dieva aizvainošana, jo uzskats, ka, ar jebkādu savu 

rīcību mēs varētu nopelnīt Viņa labestību, mazina Viņa žēlastības nozīmīgumu. 

Dievs nav debesu tirdzniecības aparāts, kurā, ieliekot pareizo monētu skaitu, 

saņemsim to, ko no Viņa vēlamies. Dievs nav arī kāda pagānu dievība, kuras 

labvēlību var iegūt, pienesto Viņam savus labos darbus. 

Skaistā patiesība ir, ka nav nekas, ar ko mēs varētu nopelnīt Dieva labvēlību – 

nevis tāpēc, ka Viņa labvēlību būtu grūti iegūt, bet tāpēc, ka tā mums jau ir! Dievs 

ir pilns žēlastības, mīlestības un žēlsirdības – un tas nav tāpēc, ka mēs ar saviem 

darbiem to būtu nopelnījuši. Tieši tāpēc Pāvils sludināja: “Dievs Savā žēlastībā 

tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū.” (Rom.3:24) Ļaujiet 

šai patiesībai iesakņoties savās sirdīs. Pestīšana ir sasniegta realitāte caur 

Krisus personību un darbu, un mēs to nevaram papildināt. Tā visa atrodama tikai 

Kristū. 

Pilns komplekts! 

Neapstrīdams fakts! 
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Pestīšanu tās pilnīgā veidolā varam redzēt Viņa labprātīgajā cilvēka formas 

pieņemšanā, Viņa nesavtīgajā nāvē pie krusta, Viņa uzvarošajā augšāmcelšanās 

un pacelšanos pretī uzvarai, atgriežoties pie Tēva labās rokas. Jēzus kā cilvēks 

dzīvoja nevainojamu un taisnu dzīvi, un, gūstot šo satriecošo uzvaru, mūsu labā 

tika izveidota pilnīgi jauna cilvēce.  

Pestīšana Kristū ir pilnīga un bez maksas! 

Tas ir evaņģēlijs. 

Tā ir labā vēsts. 

Tā ir prieka vēsts. 

Bet, kad cenšamies ar saviem darbiem un baušļu pildīšanu papildināt pestīšanu, 

kas ir Kristū Jēzū, labā vēsts izzūd. 

Bet kā ir bauslību? 

Priecājos, ka pavaicājāt. Jebkurš domājošs adventists priecātos par šo 

jautājumu. 

Burts nokauj, bet Gars dod dzīvību 

Aplūkosim 2.Korintiešiem 3. nodaļu. Ja esat adventisti, maz ticams, ka jūs šim 

tekstam būtu pievērsuši paspirinātu uzmanību, jo tas īsti nesaskan ar to, kā mēs 

parasti raugāmies uz Dieva bauslību. Esmu gandrīz drošs, ka šo tekstu 

sludinātāji parasti neizmanto evaņģelizācijas semināros, izņemot, lai to 

“atspēkotu” ar saviem argumentiem vai mēģinātu rast veidu, kā to apiet. Mēs 

ticam, ka Dievs mūsu draudzi ir aicinājis sludināt Viņa bauslību. Dieva bauslības 

pastāvīgums ir viena no mūsu pamat ticībām. Taču šis teksts ir Pāvila lielais 

opuss Dieva bauslībai, bet, adventistu mācībā par bauslību, tas lielākoties tiek 

izlaistais vai ignorēts. Šajā tekstā Pāvils skaidri atklāj baušļu nozīmi evaņģēlijā, 

tomēr šī rakstu vieta ļoti reti tiek izmantota adventistu svētrunās. Mēs vienkārši 

nezinām, ko ar to iesākt, jo par bauslību cenšamies sludināt vienu, bet Pāvils 

saka ko citu. Es stingri uzstāju, ka tas, ko apustulis 2. Korintiešiem 3. nodaļā 

māca par bauslību, mums kā draudzei ir ļoti nepieciešams.  

Sāksim ar sesto pantu. Pāvils, kura apziņu izgaismoja evaņģēlija gaisma, 

nepārprotami parādīja, kāda bija viņa un kādai jābūt mūsu evaņģelizācijas misijai. 

Viņš uzsver, ka Dievs “mūs darījis spējīgus kalpot jaunajai derībai: ne burtam, bet 

garam; jo burts nokauj, bet Gars dara dzīvu”. Dieva kalpiem, kas esam visi tie, 
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kuri tic Kristum, nepārprotami jāsludina “jaunā derība”. Tā ir vēsts, kuru Dievs 

mūs aicina sludināt. Citiem vārdiem sakot, mums Dieva baušļi jāuzlūko jaunās 

derības ietvaros.  

Kāpēc tas ir svarīgi? 

Jo, kā teica Pāvils, “burts nokauj”. Ja bauslību sludina kā vienkāršu morālo 

noteikumu sarakstu, ko nepieciešams ievērot, tādējādi radot kaut mazāko 

iespaidu, ka baušļu ievērošana nodrošina pieeju Dievam, Viņa labvēlībai, Viņa 

mīlestībai, Viņa pieņemšanai, tiek būtiski apdraudēts garīgums.  

“Burts nokauj.” 

Bez nepārprotamas, skaidras Dieva žēlastības sludināšanas, bauslības burts 

spēj vienīgi iznīcināt. 

“Burts nokauj.” 

Baušļi bez evaņģēlija vēsts mūs maldina, jo tādējādi tiek izkropļota izpratne par 

Dievu. Tā rezultātā jūtam smagu emocionālu pienākumu pildīt baušļus kā 

pienākumu pret Dievu, nevis tos pildīt ar pateicības pilnu sirdi par to, ko Viņš 

mūsu labā ir paveicis.  

“Burts nokauj.” 

 Pāvils uzsver šīs atziņas nozīmīgumu, 7. pantā, burta kalpību nosaucot par 

“kalpošanai nāvei”, un 9. pantā – par “pazudināšanas kalpošanu”. Protams, 

Pāvils šeit runā par garīgo, ne fizisko nāvi. Burta kalpība izraisa nāvi, uzliek 

cilvēka apziņai smagu “pazudināšanas” sajūtu. Romiešiem 3:20 Pāvils raksta:  

“Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots Viņa priekšā. Jo 

bauslība dod - grēka atziņu.” 

Baušļi kalpo kā morāls spogulis, lai mūsu grēkus pretstatītu tā nevainojamajam 

nesavtīgas mīlestības standartam. Skatoties uz bauslību, secinām: “Ak, vai, ar 

mani ir beigas! Es tāds neesmu. Ja tas ir standarts, pēc kura vadīties, esmu 

pilnībā kļūdījies, un manī nav ne kripatiņas morāles.” Un tā ir patiesība. Mēs visi 

esam vainīgi, un bauslība to skaidri atklāj. Bet bauslības atklātajā vainā nav 

dzīvība, jo vainas apziņa nav pietiekama motivācija patiesām izmaiņām dzīvē. 

Paliekot savas vainas apziņas psiholoģiskajā gūstā, un cenšoties piekļūt Dievam 

un iegūt pestīšanu ar baušļu ievērošanu, viss, ko piedzīvosim būs garīgā nāve. 

“Burts nokauj.” 
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Ja bauslība tiek sludināta tā, lai liktu mums noticēt, ka to varam ievērot, ja vien 

pietiekami stipri uz to tieksimies, mēs nenovēršami virzīsimies vienā no diviem 

virzieniem:  

1. Mēs kļūsim par paštaisniem farizejiem, kas cenšas kontrolēt citu uzvedību 

un dzīvi ar savu tiesājošo attieksmi pret tiem, kas, mūsuprāt, neatbilst 

standartiem. 

2. Vai, mēs atkal un atkal, baiļu un nolemtības sajūtas vadīti, mēģināsim būt 

paklausīgi, līdz beigās, izmisuma  mākti, padosimies.  

“Burts nokauj.” 

Pretstatā tam, Pāvils saka: “Gars dara dzīvu”. Svētais Gars darbojas tieši jaunās 

derības sludināšanas ietvaros, jo tur tiek radīta un pilnveidota īstā garīgā dzīve. 

Tas kļūst skaidrs, kad lasām Pāvila paskaidrojumu. Ievērojiet, kas rakstīts no 7. 

līdz 11. pantam: 

“Bet, ja kalpošanai nāvei ar saviem akmeņos kaltiem burtiem bijis tāds spožums, 

ka Israēla bērni nevarēja skatīties Mozus vaigā viņa spožuma dēļ, kam taču bija 

jāzūd, kā lai nebūtu daudz lielāks spožums Gara kalpošanai? Jo, ja 

pazudināšanas kalpošanai bijis spožums, tad jo daudz vairāk tas ir taisnošanas 

kalpošanai. Jo, kas bijis spožs, tas tagad ir zaudējis savu spožumu šā pārlieku 

lielā spožuma dēļ. Jo, ja tam, kam bija jāzūd, bijis spožums, tad jo vairāk būs 

spožums tam, kas paliek.” 

Pāvila teiktas šķiet dziļdomīgs, bet, tiklīdz patiesi saprotam, tas, ko viņš saka, ir 

ļoti vienkāršs un atbrīvojošs. Pārrunāsim to sīkāk. 

Pirmkārt, mēs zinām, ka Pāvils runā par morālo, nevis ceremoniālo bauslību, jo 

viņš norāda, ka bauslība, par kuru šeit ir runa, bija “akmeņos kalta”. Tātad, 

jāsaprot, ka tas, ko Pāvils šeit saka, attiecas uz desmit baušļiem. Pāvils apraksta, 

ka Mozum Sinaja kalnā dotā bauslība bija “spoža”. Tā bija atklāsme. Tā nesa 

gaismā būtisku patiesību. Jā, bauslība ir likumīga, taču tās spējas atklāt un ko 

sasniegt ir ierobežotas. Tāpēc Pāvils rakstīja, ka tās spožums sāka pazust, jo bija 

jāatbrīvo vieta kam citam.  

Mums īsti nepatīk tāds desmit baušļu apraksts. Šādi vārdi  par Dieva baušļiem 

pašā Bībelē šķiet dīvaini, pat zaimojoši. Mūsu kā adventistu reflekss ir censties 

izvairīties no šādiem paziņojumiem vai aprakstiem. Taču Pāvils uzstāj, ne tikai 
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šeit, bet visos savos darbos, un bauslību raksturo kā pārejošu uz kaut ko pārāku. 

Romiešiem 7:4 viņš raksta: “Tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu esat 

nonāvēti bauslībai un piederat citam”. 6. pantā viņš raksta: “Tagad turpretim 

bauslība zaudējusi savu spēku pār mums, jo mēs viņai, kas mūs saistīja, esam 

miruši, tā ka nu varam kalpot jaunā garā un nevis pēc vecā burta.” Romiešiem 

10:4 viņš sacīja: “Jo bauslības gals ir Kristus; Viņā iegūst taisnību ikviens, kas 

tic.” Galatiešiem 3:24, 25 viņš rakstīja: “Tātad bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu 

audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti. Bet, kad ticība ir nākusi, tad audzinātājai 

nav vairs varas pār mums.” 

Ļoti svarīgi saprast, kā līdz ar Kristu, ticīgajiem bauslībai pienācis gals, ka ir 

būtiska nozīme, ka bauslība kalpo kā audzinātāja, kas mūs ved pie Kristus, ka 

līdz ar Kristus nāvi, bauslībai vairs nav varas pār ticīgajiem. Mums kā 

adventistiem, kas vēlamies sludināt patieso evaņģēliju, jāizprot, ko Pāvils māca 

par bauslību. Kopumā ņemot, kristīgās konfesijas nav spējušas saskatīt, ko 

Pāvils patiesībā vēlējās pateikt par bauslību, un tā rezultātā tie izvēlējušies to 

ignorēt un pilnībā atmest bauslību kā tādu. 

Vēsturiski skatoties, adventistu kustībā tika no jauna atklāta aizmirstā Dieva 

bauslība. Mēs kā draudze esam pareizi izcēluši Desmit baušļus kā 

neapstrīdamus, mūžīgus un nemainīgus. Tomēr, lai gan neesam bauslību 

atmetuši, mēs arī neesam pilnībā sapratuši Pāvila teikto par bauslību. Tā 

rezultātā mūsu pašu praviete draudzi vairākkārt norāja par nepareizu Dieva 

baušļu pasniegšanu. Tomēr, ja, izvairīsimies no vienas galējības, kas ir bauslības 

atmešana, un otras galējības, kas ir burta kalpība, un centīsimies izprast Pāvila 

teikto par desmit baušļiem, pavērsies daudz dziļāka atziņa par evaņģēliju kā 

jebkad iepriekš. Kopš Kristus un mācekļu dzīves laika, pasaulē ir valdījušas divas 

uzskatu nometnes – vieni, ka bauslību pilnībā atmetuši, un otri, kas kļuvuši par 

burta kalpiem. Pāvila rakstos par bauslību atrodamas dziļas un skaistas atziņas, 

kas līdz šim bijušas apslēptas un skaļi nepubliskotas. 

Tagad atgriezīsimies pie 2. Korintiešu 3. nodaļas.  

Sākumā Pāvils atzīst, ka bauslībai ir zināms spožums, bet tad turpina, sakot, ko 

bauslības spožumam jādod ceļu kādam lielākam spožumam: “Jo, ja 

pazudināšanas kalpošanai bijis spožums, tad jo daudz vairāk tas ir taisnošanas 



31 

 

kalpošanai. Jo, kas bijis spožs, tas tagad ir zaudējis savu spožumu šā pārlieku 

lielā spožuma dēļ. Jo, ja tam, kam bija jāzūd, bijis spožums, tad jo vairāk būs 

spožums tam, kas paliek.” (9.- 11.pants) Pāvils izsakās pavisam skaidri: līdz ar 

Kristu pasaulē ienāca tāds spožums, kas pārspēja akmenī iegravēto spožumu tik 

lielā mērā, ka, abus salīdzinot, bauslība savu spožumu zaudēja. Eņģeļi, ieraugot 

jaunpiedzimušo Mesiju, gavilēja: “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, 

un cilvēkiem labs prāts” (Lk.2:14). Jēzus, tuvojoties krustam, sacīja: “Ir pienākusi 

stunda, kad Cilvēka Dēls top pagodināts” (Jņ.12:23). 

Šis ir visu pārspējošais spožums: Golgātas kalna spožums daudzkārt pārspēj un 

izdzēš Sinaja kalna spožumu. 

Kristū pasaulei tiek dots tas, ko nespēj dot bauslība, un Pāvils atklāj, kas tas ir. 

Ievērojiet 9. pantā teikto: “Jo, ja pazudināšanas kalpošanai bijis spožums, tad jo 

daudz vairāk tas ir taisnošanas kalpošanai.” Dievs glābj grēciniekus, dodiet tiem 

“taisnošanu”, nevis “pazudināšanu”. Svētais Gars, darbojoties jaunās derības 

ietvaros un balstoties uz Kristus sasniegumiem, ievieš cilvēku sirdīs apziņu, ka 

Dieva acīs esam taisnoti. Šī ir tā lielā patiesība par taisnošanu ticībā, kas ir 

pielīdzināma tam, ko Pāvils dēvē par “jauno derību”. Romiešiem 4:17, Pāvils 

saka: Dievs “sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu”. Dievs mani sauc par 

taisnotu, lai gan Viņš zina, ka esmu grēcīgs. Viņš mani sauc par nevainīgu, lai 

gan zina, ka esmu vainīgs. Tā nav juridiska fikcija. Tā ir attiecību ģenialitāte! 

Dievs pret mani attiecas tā, it kā es nekad nebūtu grēkojis. Viņš to dara, nevis, 

lai attaisnotu manu grēku vai mani pamestu tā gūstā, bet, lai mani no tā atbrīvotu 

manā dziļākajā būtībā.  

2.Korintiešiem 5:19 Pāvils to pašu pasaka citiem vārdiem: “Jo Dievs bija Kristū 

un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu 

starpā licis salīdzināšanas vārdu.” Tātad, Dievs glābj grēciniekus, neturot viņu 

grēkus pret tiem. Viņš atklājas Kristū, kā jau ar mums salīdzinājies. Viņa sirdī brīvi 

pieejama pilnīga piedošana. Mums, lai to iegūtu, nekas nav jādara. Tā jau tur ir. 

Viņš katru grēcinieku mīl ar taisnu mīlestību, ko nevar nopirkt. Viss, kas mums 

jādara, ir to jāredz, tai jātic un ar Viņu jāsalīdzinās. Citiem vārdiem sakot, 

pestīšanas objektīvā realitāte ir Kristus personā un darbā jau esošs un 

nostiprināts fakts. Mēs tur nevaram ne ko pielikt, ne atņemt. Šī objektīvā fakta 
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subjektīvā pieredze ir, kad mēs to ticībā pieņemam, kad sakām “Jā” Dieva 

mīlestībai, piedošanai un pieņemšanai, kā tas atklāts Jēzus dzīvē, nāvē un 

augšāmcelšanās. Ticība nerada jaunus faktus, tā nozīmē ticēt faktiem, kādi tie ir 

Jēzū. 

Atkal pievērsīsimies 2. Korintiešiem 3. nodaļai, un izlasīsim, ko Pāvils saka šī 

skaidrojuma noslēgumā. Lasīsim no 12. līdz 18. pantam: 

“Tāpēc ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi, un ne tā kā Mozus, 

kas klāja apsegu pār savu vaigu, lai Israēla bērni neredzētu, kā izbeidzas tas, 

kam jāzūd. Bet viņu sirdis tika nocietinātas; jo līdz šai dienai tas pats apsegs 

paliek un, lasot Veco Derību, nevar tikt atsegts, jo tas zūd ar Kristu. Bet līdz šai 

dienai, kad lasa Mozu, apsegs paliek izklāts pār viņu sirdīm. Bet, līdzko atgriežas 

pie Tā Kunga, tur sega tiek noņemta. Tas Kungs ir Gars. Kur Tā Kunga Gars, tur 

ir brīvība. Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, 

topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara Tā Kunga 

Gars.” 

Šeit Pāvils apraksta to, ka cilvēki zina Bībeli, bet viņi to neizprot līdz galam. Viņi 

pārzina tekstus, bet vienlaikus ir garīgi neapgaismoti. Viņi zina vārdu, bet 

nepazīst Vārdu. Viņi zina nodaļas, un pantus, un faktus, bet viņi nezina dziļākās 

attiecību realitātes, uz ko tas viss norāda. “Ne tā kā Mozus, kas klāja apsegu pār 

savu vaigu, lai Israēla bērni neredzētu, kā izbeidzas tas, kam jāzūd.” Jā, Pāvils 

šeit runā par seno Israēlu. Bet, nē, viņš nerunā tikai par Israēlu. Viņš arī runā par 

jebkuru cilvēku šodien, kurš zina daudz “patiesību” un sludina bauslību, un kuri, 

dēļ patiesības, ko viņi zina, par sevi saka: “Es esmu bagāts, un man ir (teoloģiska) 

pārpilnība, un man nevajag nenieka”. Taču patiesībā “tu nezini, ka tu esi 

nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails” (Atkl.3:17). 

Sludināt patiesību, nesludinot Patiesību! Tiešām, aklums. Bet, dārgie adventistu 

brāļi un māsas, mēs varam rast patieso apgaismību – Kristū! Pāvils saka: “Bet, 

līdzko atgriežas pie Tā Kunga, tur sega tiek noņemta. Tas Kungs ir Gars. Kur Tā 

Kunga Gars, tur ir brīvība. Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami 

kā spogulī, topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara 

Tā Kunga Gars.” Tas nenozīmē pavirši paskatīties Jēzus virzienā kā uz kārtējo 

doktrīnu svētrunu sarakstā! 
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Nē! 

Pāvils mūs mudina patiešām ieskatīties un pievērsties Kristum! Veltīt Jēzum 

pilnīgu, koncentrētu, nedalītu, intelektuālu, emocionālu un teoloģisku uzmanību. 

Viņš arī atklāj, kas notiks, ja sekosim viņa padomam. Mēs tiksim “pārvērsti Viņa 

paša līdzībā no spožuma uz spožumu”. Iepriekš viņš paskaidroja, ka mūsu 

priekšā ir divi spoži notikumi – Sinaja kalnā un Golgātas kalnā. Burta spožums, 

kas nes nolemtību, un Gara spožums, kas nes taisnošanu. Bauslības spožums, 

kas nes nāvi, un jaunās derības spožums, kas nes dzīvību. Tagad viņš mums 

paskaidro, ka, lūkojoties uz Jēzu, mūsos notiks pilnīga un galēja maiņa no viena 

spožuma uz otru. Mēs, lai tiktu glābti, vairs neraudzīsimies uz Dievu caur 

bauslību, bet caur Kristu. 

Pāvils mūs nostāda divu krasi atšķirīgu izvēļu priekšā: 

1. Vecās derības pieredzi, kas nekad nebija Dieva nolūks, vada emocionāla 

nolemtības sajūta kā motivācija paklausībai. Vecās derības pieredze rada 

ārēju paklausības šķietamību – tēlotu, liekulīgu, tiesājošu paklausību. 

Vecās derības pieredzi raksturo ārējais spiediens paklausīt likumam, lai 

tādējādi iegūtu Dieva atzinību. 

2. Jaunās derības dzinulis ir dziļa izpratne par Dieva mīlestību kā motivāciju 

paklausībai. Jaunās derības pieredze rada autentisku iekšēju tieksmi 

paklausīt Dieva baušļiem – brīvi, no sirds, bez kādas nolemtības. Jaunās 

derības pieredzi raksturo atbrīvota sajūta, ka Dievs mani jau ir pieņēmis, 

pirms es sāku ieverot baušļu, kas, savukārt, manī rada jaunus spēkus 

tādai paklausībai, kādu nekad iepriekš neesmu piedzīvojis. 

Pāvils nav atmetis bauslību. Viņš vienkārši ir atklājis bauslības spēka robežas, 

un to ierindojis tai atvēlētajā kopējo funkciju sfērā. Viņš nav no tās pilnībā 

atteicies, bet gan noraida to, ka bauslība varētu būt veids, kā iegūt pestīšanu. 

Bauslībai ir savs mērķis, kas Bībelē ir skaidri norādīts: “Tātad bauslība līdz 

Kristum ir bijusi mūsu audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti. Bet, kad ticība ir 

nākusi, tad audzinātājai nav vairs varas pār mums.” (Gal.3:24,25) 

Pāvils, kurš pats bija farizejs, piedzīvoja augstāko teoloģisko epifāniju: Dzīvā 

Kristus spožums pārspēj un aizēno bauslības spožumu! 
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Pāvils mūs mudina pievērsties Kristus spožumam, tāpat kā viņš pats to izdarīja. 

Veicot šo maiņu, adventistu kustība beidzot kļūs par to spēcīgo teoloģisko 

revolūciju, kādu Dievs to ir paredzējis. Un mēs zināsim, kad tas notiks, jo, kad 

notiks: “Pāri visam valdīs viena interese, viena tēma – Krisus mūsu taisnīgums!” 

(Elena Vaita, “Review and Herald”, 23.12.1890.) 

 

Trešā diena: Jautājumi pārrunām: 

Lasījumā rakstīts, ka cilvēki pret ideju, ka mums jāpaklausa, lai nopelnītu 

pestīšanu, vai Dieva mīlestību, vai labvēlību, izturas divējādi: 

1. Nelokāma “paklausība”, kas noved pie liekulības un citu tiesāšanas 

2. Nesekmīgi mēģinājumu un izmisuma dzīta padošanās. 

Kurā no šīm galējībām izpaužas jūsu dzīvē? Kad jūs sākāt pa īstam saprast šajā 

lasījumā mācīto principu – ka pestīšanu var iegūt tikai Kristū, ne bauslībā, un, ka 

priekpilna paklausība rodas, kad pieņemam šo brīnumaino dāvanu? Ja tas notika 

kaut kad agrāk, dalieties savā pieredzē par pārmaiņām, kas sekoja pēc šīs 

atklāsmes. Ja jūs tikai tagad sākat to pilnībā saprast, slavējiet Dievu un gaidiet – 

tas noteikti izmainīs jūsu dzīvi! 

 

Pāvils saka, ka bauslība bija spoža. Nosauciet divus veidus, kā desmit baušļi 

jums šķiet izstarojam šo spožumu. Viņš arī teica, ka Kristus un Viņa 

nevainojamās pestīšanas dāvanas spožums pārspēja bauslības spožumu. 

Nosauciet divus veidus, kā šīs dāvanas spožums pārspēj bauslības spožumu 

jūsu dzīvē. 

 

Kas, jūsuprāt, ir iepriekš minētais “plīvurs”, kas godprātīgiem kristiešiem liedz 

ieraudzīt patiesību par žēlastību un bauslību? 

Nosauciet trīs veidus, kā jūs varat apzināti un pastāvīgi raudzīties uz Kristu savā 

ikdienas dzīvē. Apņemieties ievērot šos trīs veidus arī turpmāk, lai vienmēr jūsu 

skats būtu vērsts uz Viņa mīlestību. 

 

Aktivitāte grupās: 

1. Papildiniet vai turpiniet izrotāt pirmajā dienā izveidoto modeli. 
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2. Atkarībā no jūsu grupas dalībnieku skaitu, sadalieties komandās vai 

pāros. Pārrakstiet katru bausli, izmantojot pozitīvu valodu. Ko Dievs vēlas, 

lai mēs darītu, kad Viņš saka “Te nebūs..”? Pārveidojiet šos baušļus par 

apsolījumiem. 
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Ceturtā diena: Sabats 

 

Nomierinoša mīlestība 

Iepriekšējā lasījumā, vadoties pēc apustuļa Pāvila padomiem, atklājām 

nozīmīgas atklāsmes par Dieva bauslību. Pirmkārt, uzzinājām, ka vienīgais veids 

kā sludināt bauslību, ir jaunās derības ietvaros. Jebkura svētruna par bauslību, 

kurā netiek skaidri pausta evaņģēlija žēlastība, bet uzsvērts, ka jāklausa 

baušļiem, ved mūs nepareizā virzienā. Otrkārt, uzzinājām ka bauslība ir 

audzinātāja, kas ved pie Kristus, lai mēs tiktu taisnoti ticībā, nevis caur paklausību 

bauslībai. Bauslības uzdevums ir atklāt mūsu grēkus, līdz ar to – mūsu vajadzību 

pēc Glābēja, bet bauslība pati par sevi nevar nevienu izglābt. Visbeidzot, mēs 

uzzinājām ka bauslības spožums radīja nolemtību, jeb sava grēka apzināšanos, 

Bet Pāvils arī uzsvēra, ka Kristus taisnīguma spožums ir daudz lielāks par 

bauslības spožumu, un caur Svētā Gara darbību tas tiek aizvietos.  

Adventistu teorijas un evaņģelizācijas pieejas rašanās un veidošanās stadijā mēs 

kā draudze to nesapratām. Mēs bijām pārāk aizņemti, cenšoties pierādīt pārējai 

pasaulei, ka Dieva bauslība ir mūžīga, līdz ar to, visiem tā jāpilda un jāievēro – 

arī bausli par sabatu. Mums bija tieksme svētdienas dievlūdzējus uzskatīt par 

teoloģiskiem “pretiniekiem”, kurus jāpārliecina ievērot baušļus, un tā rezultātā 

mūsu pašu bauslības teoloģija ievirzījās nepareizajā gultnē. Elena Vaita 

novēroja, ka, nepareizas bauslības interpretācijas dēļ, Septītās dienas adventisti 

citu kristiešu acīs ieguva zināmu neslavu. Viņa to artikulēja šādi: “… Septītās 

dienas adventisti daudz runā par bauslību, bet nemāca un netic Kristum” (Elena 

Vaita, “Liecības sludinātājiem”, 91.,92.lpp.). 

Pēc brīža atgriezīsimies pie šī apgalvojuma, un aplūkosim tā vēsturisko 

kontekstu. Bet šobrīd pārdomāsim, ko nozīmē šis viņas spriedums. Neviena 

draudze nevēlas šādu reputāciju. Galu galā, mēs esam aicināti pasaulei sludināt 

mūžīgo evaņģēliju, kas ir pestīšana caur žēlastību, tikai ticībā Kristum, nevis 

burta kalpībā. Tomēr pat mūsu pašu praviete Elena Vaita norādīja, ka rīkojāmies 

nepareizi: mēs radījām iespaidu, ka mūsu redzeslokā Jēzum vietu nav.  

Šī sliktā reputācija seko mums arī šodien. 



37 

 

Katram adventistu evaņģēlistam vai sludinātājam jāsastopas ar apvainojumu, ka 

esam legālisti, jeb burta kalpi. Parasti mūsu reakcija ir šīs apsūdzības noliegt, jo 

esam taču pārliecināti par savu taisnīgumu un pareizību. Tomēr Elena Vaita to 

nenoliedza. Viņa daudz laika savā pravietiskajā kalpošanā veltīja, lai draudzei 

norādītu, ka esam bauslību pasnieguši nepareizajā gaismā, un ka mums nav 

izdevies skaidri un nepārprotami pasludināt uzticēto evaņģēlija vēsti. Viņa mums 

kā draudzei izteica nopietnu brīdinājumu mainīt savu virzienu: 

“Atkal un atkal es redzu briesmas kas draud, kad mēs kā Dieva ļaudis izplatām 

viltus idejas par taisnošanu ticībā. Man daudzus gadus tiek rādīts, ka Sātans 

izmantos īpašus līdzekļus, lai šajā punktā samulsinātu prātus. Ir daudz runāts un 

sludināts draudzēm par Dieva baušļiem, taču atstājot novārtā zināšanas par Jēzu 

Kristu un Viņa attieksmi pret baušļiem, gandrīz kā gadījumā ar Kaina upurēšanu.” 

(“1888 Materials”, 810.lpp.) 

Šīs, kā arī daudzas citas tam līdzīgas norādes, tika izteiktas 1888. gada 

Ģenerālkonferences sesijā, kurā Dievs mēģināja ievest evaņģēliju adventistu 

teoloģijā, izmantojot divus jaunus vīriešus – Eletu Džosefu Vegoneru (Ellet 

Joseph ‘E.J.’Waggoner) un Alonzo T. Džounsu (Alonzo T. Jones). Vienā no 

plašākajiem un izsmeļošākajiem rakstiem Elena Vaita jebkad sarakstīja, viņa abu 

sludinātāju darbu novērtēja sekojoši: 

“Dievs Savā lielajā žēlastībā caur draudzes vecākajiem Vegoneru un Džounsu 

nosūtīja Saviem ļaudīm dārgu vēsti. Šīs vēsts mērķis bija pasaulei izvirzīt 

priekšplānā augšāmcēlušos Glābēju, kurš upurējās visas pasaules grēku dēļ. Tā 

uzsvēra taisnošanu ticībā; tā ļaudis aicināja saņemt Kristus taisnīgumu, kas 

izpaužas visu Dieva baušļu ievērošanā. Daudzi bija novērsušies no Jēzus. Bija 

nepieciešams viņiem atgādināt par Kristus dievišķo personu, Viņa nopelniem un 

nerimstošo mīlestību uz visu cilvēci. Viņa rokās ir visa vara, un Viņš var cilvēkus 

apveltīt ar bagātīgām dāvanām, sniedzot nenovērtējamo Sava taisnīguma 

dāvanu bezpalīdzīgajai cilvēku rasei. Šī ir vēsts, kuru Dievs pavēlēja izplatīt visā 

pasaulē. Tā ir trīs eņģeļu vēsts, kas jāsludina skaļā balsī, un kuru pavada Viņa 

Svētā gara izliešana lielos apmēros.” (“Testimonies to Ministers”, 91.,92.lpp).  

Šajā kontekstā viņa turpināja, sakot: “Viņa žēlastības evaņģēlija vēsts draudzei 

jāpasniedz skaidrā un nepārprotamā veidā, lai pasaule vairs nevarētu apgalvot, 
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ka Septītās dienas adventisti runā tikai par bauslību, bet nemāca par un netic 

Kristum.” (“Testimonies to Ministers”, 91.,92.lpp.) Brīnišķīgas norādes, kādam 

adventismam vajadzēja kļūt, un kāds tas vēl var kļūt šodien! Iedomājieties, cik 

evaņģēliski spēcīgi būtu, ja, cilvēki, izdzirdot par Septītās dienas adventistiem, 

teiktu: “Ak, jā, tā ir tā draudze, kurā nepārtraukti runā par Dieva mīlestību visiem.” 

Tas būtu lieliski, vai ne? 

Cilvēki bariem plūstu uz mūsu draudzēm. Vēlīnais lietus tiktu izliets pat bez 

īpašām mūsu pūlēm, jo mēs sludinātu tieši to vēsti, ko Svētais Gars nekavējoties 

atzītu ar Savu spēku. Šajā lasījumā atklāsim, kā vienai no adventistu doktrīnām 

piemīt potenciāls atvērt mūsu acis un mūsos iedegt īstu atmodu, kas pamatota 

uz vienīgo patiesību, kas var izraisīt atmodu – taisnošanu ticībā, zināmu arī kā 

evaņģēliju.  

Es runāju par doktrīnu, kas ir bībeliskā patiesība attiecībā uz sabatu.  

Mums kā draudzei ir bijusi tieksme padarīt sabatu par “pareizā diena pret 

nepareizo dienu” argumentu bāzi. Pajautājiet kādai adventistu draudzei: “Vai 

mums ir patiesība par Sabatu?” Un jūs dzirdēsiet pārliecinošu, apstiprinošu 

“Āmen!” 

Tad pajautājiet: “Kas ir sabata patiesība?” Cilvēki minēs tādas atbildes kā: 

“Sabats ir septītā, nevis pirmā diena!” 

“Tas ir sestdienā, nevis svētdienā!” 

“Katoļu baznīca pārcēla sabatu no sestdienas uz svētdienu!” 

Tas viss ir pareizi un svarīgi, bet tā nav patiesība, kas atrodama pašā sabatā. 

Kad sabatu ierobežojam un padarām tikai par argumentu, lai pierādītu, ka visiem 

jāievēro ceturtais bauslis, aizmirstam sabata patieso nozīmi. Šajā lasījumā 

pētīsim, ko sabats patiesībā nozīmē, un tas, ko grasāmies atklāt, ir tiešām 

apbrīnas vērts. Tādēļ no jauna pievērsīsimies sabata izpētei, un raudzīsim, kādu 

evaņģēlija dārgumu varam atklāt.  

 

Stāstā iekļautā atpūta 

Sākumā aplūkosim sabata izcelsmi, kas aprakstīta 1. Mozus grāmatā. Taču 

šoreiz ne tikai izlasīsim 1.Mozus 2:1-3 kā atsevišķu pierādījumu, ka sabats tika 

iecelts Ēdenē, tādēļ to jāievēro visiem, ne tikai ebrejiem, bet apstāsimies, lai 
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iedziļinātos stāstījuma kontekstā, kurā sabats tika iedibināts. Iedziļinoties stāstā, 

kā ietvaros radās sabats, atklāsim tā skaisto nozīmi. 1.Mozus 1. un 2. nodaļā 

aprakstīts, kā Dievs rada pasauli ar māksliniecisku vērienu: Viņš veido un piepilda 

izveidoto ar dzīvību. Pirmajās trīs dienās Radītājs izveido vietas, sadalot 

radīšanas materiālos elementus. Nākošajās trīs dienās Viņš šīs vietas piepilda 

ar dzīvām būtnēm. 

Pirmajā dienā Dievs izveido debesis un zemi, un atdala gaismu no tumsas; 

ceturtajā dienā Viņš piepilda šīs vietas ar sauli, mēnesi un zvaigznēm. Otrajā 

dienā Dievs izveido ūdeni un debesis; piektajā dienā Viņš tos piepilda ar zivīm un 

putniem. Trešajā dienā Dievs izveido sauszemi; sestajā dienā Viņš to piepilda ar 

dzīvniekiem un cilvēkiem. Tam seko procesa kulminācija: Dievs rada sabatu, un 

to piepilda ar Sevi. Septītā diena ir unikāla ar to, ka tā pildīta nevis ar materiālām, 

taustāmām lietām, bet ir svētīta ar Dieva sadraudzību un klātbūtni. 

“Tā tika pabeigtas debesis un zeme un visi to pulki. Un Dievs pabeidza septītajā 

dienā Savu darbu, ko Viņš bija darījis, un atdusējās septītajā dienā no visa Sava 

darba, ko bija darījis. Un Dievs svētīja septīto dienu un iesvētīja to, jo Viņš tanī 

atdusējās no visa Sava darba, ko radīdams bija darījis.” (2.Mz.2:1-3) 

Šeit netiek aprakstīta atpūta no fiziska pārguruma, kam nepieciešams miegs, bet 

atpūta apmierinātības ziņā, kas tiek panākta to izbaudot. Dievs nav noguris, Viņš 

ir laimīgs, apmierināts, piepildīts. Viņš ir devis, devis, devis; ieguldījis Savu 

enerģiju radīšanas darbā. Tagad Viņš Savu darbu ir pabeidzi, un kā atdevi un 

ieguldījumu par Savu darbu saņem pretī mīlestību no saviem radījumiem. Tieši 

tāds ir Viņa plāns mums – vispirms mēs tiktu “svētīti”, saņemto no Viņa atpūtu, 

un tad veltītu savu enerģiju, lai atdotu sevi Viņam un viens otram. Tādēļ Dievs 

“iesvētīja” septīto dienu. Šis vārds oriģinālvalodā apzīmē kaut ko “unikālu” vai 

“atšķirīgu”. Dievs mums dāvāja sabatu kā unikālu vietu laikā, kurā mēs varētu 

baudīt sadraudzību ar Viņu un viens ar otru, kā arī kā pastāvīgu atgādinājumu, 

ka mūsu attiecības ar Viņu ir savstarpējas mīlestības apliecinājums. 

Bet tas nav viss. Šis stāsts kļūst vēl skaistāks. 

Ievērojiet, ka cilvēki tika radīti sestās dienas otrajā pusē, pēc tam, kad Dievs bija 

pabeidzis pārējos radīšanas darbus. Tādēļ tie nepiedalījās radīšanas darbā, un 

viņi pat neredzēja, kā Dievs rada. Iedomājieties šo ainu. Ādams atdzīvojas, un 
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ierauga sava Radītāja seju. Viņu skati sastopas. Kāds brīdis! Dievs saka kaut ko 

tamlīdzīgu: “Sveiks! Esi sveicināts dzīvē! Esmu tavs Radītājs, un visu šo 

skaistumu Es radīju tieši tev!” Tajā brīdī, lai attiecības varētu turpināties, 

nepieciešams vēl kaut kas: ticība, uzticēšanās, ka tas, ko Dievs viņam saka, ir 

taisnība. Pāvils par to raksta Ebrejiem 11:1: “Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, 

kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām.” Tad 3. pantā viņš turpina: “Jo 

ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva Vārda spēkā, ka no neredzamā 

cēlies redzamais.”  

Ādams neredzēja, kā Dievs rada, bet viņš bija pārliecināts par tā patiesumu un 

ar prieku paļāvās uz savu sarunu biedru. Ticība bija daļa no viņa dabas. Viņš juta, 

ka ir mīlēts, un Dieva mīlestība viņa sirdī radīja uzticēšanos. Tad Dievs radīja 

Ievu. Bet Viņš neteica Ādamam: “Skaties!”, un viņa pēkšņi parādījās. Viņa, tāpat 

kā Ādams, pamodās dzīvot ticībā, un Ādams otrreiz atvēra savas acis, uzticoties 

Radītāja teiktajam, ka šī visskaistākā no visām radītajām būtnēm, kas stāv viņam 

priekšā, arī tika radīta ar Dieva spēku. Tā viņi tur stāvēja, vīrietis un sieviete, 

skaistā dārzā, kuru viņi ticībā saņēma kā dāvanu. Un, atcerieties: Sabats bija viņu 

pirmā pilnā dzīvības diena. Viņi vispirms atpūtās, pārdomājot savu pilnīgo 

atkarību no Radītāja, un tad, Viņa mīlestības spārnoti, pirmajā nedēļas dienā 

ķērās pie darba dārzā.  

Radīšanas stāsts, kurā Ādams un Ieva saņem jau paveiktu darbu, atklāj spēcīgu 

vēsti: Mēs, cilvēki, pirmām kārtām esam radīti atpūtai, tikai tad darbam. Mentāli, 

emocionāli un attiecību ziņā mēs esam veidoti, lai vispirms saņemtu no dieva, un 

tikai tad varētu dot atpakaļ Viņam un citiem. “Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais 

mīlējis” (1.Jņ.4:19). Tā ir Radītāja – radīto attiecību daba. 

 

Radīšanas – pestīšanas nepārtrauktība 

Tātad, mūsu pirmais atklājums par sabatu ir, ka tā ir Dieva radīšanas pabeigtā 

darba piemiņas diena, kas atgādina par mūsu stāvokli radīšanas procesā – esam 

uzticīgi Viņa mīlestības saņēmēji. Tagad atklāsim, ka sabats ir arī piemiņas diena 

pestīšanai. Saistība, kad to ieraudzīsim, būs nepārprotama. Pastāv loģisks 

iemesls, kāpēc sabats ir piemiņas diena gan radīšanai, gan pestīšanai, un tas ir: 

abas iepriekšminētās lietas ir paveiktas tikai un vienīgi ar Dieva radošo spēku. 
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Patiesībā pestīšana no Dieva puses ir atkārtotas radīšanas darbība. Bībeles 

stāstījumā varam ieraudzīt radīšanas – pestīšanas nepārtrauktības sižeta līniju. 

Vērosim, kā tas atklāsies visā tā krāšņumā. 

Vecā Derība sākas ar vārdiem: “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi” 

(1.Mz.1:1), kam seko radīšanas stāsts, kurā atklājas, kā tika radīta gaisma, 

tumsa, u.t.t.  Jaunajā Derībā Jāņa evaņģēlijs sākas ar vārdiem: “Iesākumā bija 

Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.” (Jņ.1:1), kam seko 

pestīšanas stāsts. 1. Mozus grāmatas 1. nodaļā pirmā radīšanas darbība ir 

aprakstīta šādi: “Lai top gaisma” (1.Mz.1:33). Jāņa 1. nodaļā, pirmais solis 

pestīšanas stāstā ir: “Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma 

spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma” (Jņ.1:4,5). 

1.Mozus 1. nodaļā aprakstīts, ka pirmais cilvēks tika radīts Dieva līdzībā: “Darīsim 

cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības” (1.Mz.1:26). Jāņa 1. nodaļā 

aprakstīts, kā Jēzus kļūst par jaunu cilvēku, lai izpirktu Ādama nepilnības, un 

nevainojami atklātu Dieva varenību / tēlu: “Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu 

vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, 

pilnu žēlastības un patiesības” (Jņ.1:14). 

1.Mozus 2. nodaļā rakstīts, kad Dievs bija pabeidzis radīšanas darbu, “Un Dievs 

pabeidza septītajā dienā Savu darbu, ko Viņš bija darījis, un atdusējās septītajā 

dienā no visa Sava darba, ko bija darījis.” (2.Mz.2:2) Jāņa evaņģēlijā aprakstīts, 

ka, tuvojoties Jēzus pestīšanas kalpošanas noslēgumam, Viņš, uzrunājot Tēvu, 

lietoja līdzīgus vārdus: “Es Tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to 

darbu, ko darīt Tu Man esi uzdevis.” (Jņ.17:4) Un, karājoties pie krusta, Viņš 

izsaucas: “Viss piepildīts!” (Jņ.19:30) Nākošajā pantā uzzinām, ka Jēzus 

glābšanas darbu pabeidza sagatavošanās dienā, jeb piektdienā, un sabatā Viņš 

kapā atpūtās. 

Tātad, mēs redzam, ka Bībelē tiek atklāti divi cieši saistīti stāsti – par radīšanu 

un radības atjaunošanu, un, ka sabats ir abu šo dienu kulminācijas punkts. Tas 

ir satriecoši un spēcīgi, jo, izprotot sabatu tā paredzētajā kontekstā, tiek likvidēta 

burta kalpības sludināšanas nepieciešamība. Sabats, kas atzīmē gan radīšanas 

darba, gan pestīšanas darba pabeigšanu, pilnībā iznīcina “pestīšanas caur 

darbiem” ideju, un vērš uzmanību tikai un vienīgi uzticībai Kristum. Diemžēl mēs 
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bieži nestāstām par šo sabata patiesību, un sabatu izmantojam vienīgi strīdos 

par pareizo / nepareizo dienu. Ja mēs ievērotu sabatu kā atgādinājumu par Dieva 

glābjošo žēlastību, tas ne tikai mūs padarītu imūnus pret burta kalpību, bet mūsu 

liecība pasaulē būtu daudz pārliecinošāka.  

Jēzus laikā dzīvojošie farizeji Dieva iecelto sabatu padarīja par striktu likumu, ar 

kura palīdzību varētu tiesāt un sasaistīt cilvēkus. Arī mēs savā veidā esam 

atkārtojuši viņu kļūdu. Pirms vairākiem gadiem dzirdēju, kā mācītājs jautā jaunam 

adventistu zēnam: "Ko tev nozīmē sabats?” Zēns, brīdi apdomājies, atbildēja: 

“Sēdi, nerunā, krāso, vai arī tevi apzīmogos ar zvēra zīmi.” Dažiem tas var šķist 

smieklīgi, bet diemžēl tas simbolizē daudzu adventistu attieksmi pret sabatu. 

Elena Vaita mudināja bauslību uztvert evaņģēlija gaismā. Reiz viņa sacīja: 

“Desmit baušļus vajadzētu uztvert nevis kā aizliegumu sarakstu, bet gan kā 

žēlastību.” (“Selected Messages”, 1.sēj., 235.lpp.) 

Citā reizē viņa rakstīja: “Desmit baušļi, ‘Tev būs’ un ‘Tev nebūs’ ir desmit 

apsolījumi” (“Bible Echo”, 17.06.1901.). Tas attiecas arī uz ceturto bausli. Sabats 

nav jāuztver kā virkne lietu, ko katru nedēļu nedrīkstam darīt noteiktā 24 stundu 

periodā. Sabata būtība ir tas, ko Dievs Savā lielajā žēlastībā ir darījis un darīs 

mūsu labā. Izprotot sabatu tā kopējā bībeliskā stāsta kontekstā, tas kļūst par 

pastāvīgu atgādinājumu, ka, lai iegūtu pestīšanu, esam pilnībā atkarīgi no Jēzus, 

ar ko arī tiek izslēgta jebkāda burta kalpības iespējamība. 

Žēlastības nepiespiestie ritmi 

Tāpēc nav pārsteidzoši, ka Jēzus, definējot pestīšanu, iekļāva arī atpūtu no 

satraukuma un pūlēm iegūt Dieva labvēlību: “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat 

bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities 

no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit 

atvieglojumu savām dvēselēm. Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla.” 

(Mt.11:28-30) Jēzus piedāvā atpūtu nevis no kāda fiziska “jūga” vai darba, bet no 

emocionālās spriedzes, kas rodas, cenšoties dzīvot pēc nepatiesa Dieva rakstura 

atklāsmes, kā rezultātā sākam ticēt, ka Viņa labvēlība ir jānopelna. Mēs to zinām, 

jo Viņš piedāvā atpūtu mūsu “dvēselēm”, kas oriģinālvalodā ir vārds “psyche”. 

Viņš burtiski saka: “Es vēlos atbrīvot jūsu prātus no tā jūga.” Tā ir dziļākā atpūta, 



43 

 

kas mums patiesībā nepieciešama; atvieglojums apziņā, ka Dievs mūs mīl un 

glābj caur Savu žēlastību, nevis tāpēc, ka esam to nopelnījuši.  

Pieņemot Viņa piedāvāto atvieglojumu, atklāsim, ka Dievs nav skarbs, strikts 

diktators. Tieši pretēji. Ieskatoties Dieva sirdī, atklāsim, ka Viņam kalpot ir “viegli” 

un “patīkami”. Kāpēc? Jo tā mīlestība darbojas. Tā pilnībā maina cilvēka 

priekšstatus par to, kas ir grūti un smagi. Cilvēkam, kurš ir iemīlējies, tādi koncepti 

kā smags un grūti ir praktiski nesaprotami. Elena Vaita par to rakstīja šādi:  

“Mēs nedrīkstam uzticēties sev vai saviem labajiem darbiem; bet, kad mēs kā 

nepilnīgi, grēcīgi cilvēki nākam pie Kristus, Viņa mīlestībā atrodam mieru un 

atvieglojumu. Dievs pieņems ikkatru, kurš pie Viņa nāks, ticot un pilnībā 

paļaujoties krustā sistā Glābēja nopelniem. Varbūt tas neraisīs ekstāzes sajūtas, 

bet katrs izjutīs atvieglojošu, mierinošu uzticību. Katrs jūgs ir viegls; jo Kristus 

nasta ir viegla. Pienākums kļūst par patīkamu nodarbi, un upurēšanās par 

prieku.” (“Faith and Works”, 38.lpp.) 

Lieliski! 

Vai spējat iedomāties labāku pieredzi? 

Protams, ka nē! 

Jēzus, sakot: “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs 

gribu atvieglināt”, piedāvā brīvāko dzīvi, kādu spējam iedomāties. Mēs to varētu 

pārfrāzēt, sakot: “Iemācieties žēlastības nepiespiestos ritmus.”  

Nepiespiestos… 

Manī ir miers. 

Žēlastības… 

Jo Dieva neaprakstāmā mīlestība mani aizkustina. 

Ritmus… 

Tomēr es kustos. 

Nepiespiesta mīlestība ir Dieva rakstura un Viņa vadītās valstības pamat 

princips. Caur pravieti Jeremiju, Dievs mums atklāja gan Savu sirdi, gan metodi, 

kā mūs glābt: “Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ Es pret tevi tik uzticīgi 

esmu saglabājis Savu žēlastību” (Jer.31:3).  

Tas ir apbrīnojami. Ievērojiet loģisko saistību starp Dieva jūtām pret mums un 

Viņa pieeju mums. Tā kā Dievs mūs mīl, Viņš mūs cenšas Sev tuvināt ar Savu 
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mīlošo laipnību, nevis piespiest ar Savu pārāko spēku, vai ar mums manipulēt, 

izmantojot Savu neaprakstāmo gudrību. Dieva vienīgais mērķis ir mūs tuvināt un 

spēcināt. 

Viss.  

Un tas ir daudz. 

Patiesībā, tas ir monumentāli. 

Pat Visuvarenajam Dievam nav lielāka sasnieguma par to, jo, lai cik neticami tas 

šķistu, mums ir gribas brīvība, tāpēc Dievam varam teikt “Nē”. Tādēļ Viņš ir 

uzņēmies delikāto uzdevumu glābt mūs no grēka, vienlaikus neaizskarot mūsu 

gribas brīvību. 

Mūsu Dievs ir varens! 

Elena Vaita atklāja savus novērojumus: “Viņš mīlestību izmanto kā līdzekli, lai 

sirdīs iznīdētu grēku.” (“Thoughts from the Mont of Blessing”, 76.lpp.) Attiecībās 

ar grēciniekiem, Dieva mīlestība izpaužas žēlastībā. Žēlastība ir neparasta ar to, 

ka tā vienlaikus mani gan atbrīvo, gan piesaista. Brīdī, kad saprotu, ka Dieva 

labvēlību nevaru nopelnīt, varu Dievam brīvi teikt “Nē”, tomēr es ar lielāko prieku 

Viņam saku “Jā”. Bet, ja es ticu, intelektuāli vai emocionāli, jebkurai pestīšanas-

caur-darbiem melu formai, kļūstu morāli sakropļots, bezspēcīgs un uzvarēts. Es 

Dieva labā darbojos vainas apziņas vadīts, un vainas apziņa manu gribu vājina, 

nevis stiprina. Elena Vaita gan brīdina, gan iedrošina: 

“Mums nevajag savas domas piesaistīt tikai sev, dzīvojot šaubās un bailēs, vai 

tikai tiksim glābti. Tas viss dvēseli attālina no mūsu Spēka Avota. Uztici savu dzīvi 

Dievam un paļaujies uz Viņu. Runā un domā par Jēzu. Lai ‘es’ pazūd Viņā. Atstāj 

visas šaubas; aizdzen savas bailes. Saki kopā ar apustuli Pāvilu: ‘… bet nu 

nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju 

ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani.’ (Galatiešiem 2:20) 

Meklē mieru Dievā!” (“Ceļš pie Kristus”, 71.lpp.) 

Apzinoties, ka pestīšana ir Viņa, nevis manās rokas, pārņem drošības un miera 

sajūta. Tā ir Jēzus piedāvātā atpūta. Bet Viņš piedāvā ne tikai atpūtu un 

atvieglojumu, bet tam sekojošo enerģiju! Atstājot pestīšanu Kristus ziņā, Viņa 

žēlastība manī raisa modrumu, enerģiju, un motivē mani paklausībai tā, kā to 

spēj tikai beznosacījumu mīlestība. Viņa žēlastības nepiespiestie ritmi mani 
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spārno gan iekšēji, gan ārēji. Pēkšņi sabats šķiet daudz saprotamāks kā jebkad 

iepriekš. 

Ne tikai teoloģiskajā, bet arī emocionālajā un attiecību ziņā. 

Es nonāku aci pret aci, sirdi pret sirdi ar Dievu, kurš jau mani mīl, kura labvēlība 

man jau ir, kurš jau mani pieņem, ne dēļ tā, ko esmu darījis vai tāpēc, ka būtu to 

pelnījis, bet vienkārši tāpēc, ka Viņš ir labs. Un, to saprotot un pieņemot, es jūtos 

atvieglots. Tieši tāda ir sabata patiesība. 

 

Ceturtā diena: Jautājumi pārrunām: 

 

Diemžēl visi zinām gadījumus, kad Septītās dienas adventisti (varbūt arī mēs?) 

ir rīkojušies nosodoši un bez mīlestības. Dalieties stāstos, kā jūs paši vai jums 

pazīstami adventisti ar savu rīcību ir parādījuši Dieva beznosacījumu mīlestības 

varenību. 

Lasījumā rakstīts, ka Dievs radīja septīto dienu, un to piepildīja ar Sevi. Bet Dievs 

taču ir katrā dienā, vai ne? Kā Dieva klātbūtne sabatā atšķiras no citām dienām? 

Kā jūs to varat noteikt? 

Vai jūs, domājot par savu dzīvi, atpūšaties un tad strādājiet, vai strādājiet un tad 

atpūšaties, lai “atietu” un attaptos no darba? Kā jūsu dzīve mainītos, ja jūs 

izvēlētos īstenot pirmo variantu?  

ā jūs reaģējat uz paziņojumu, ka radīšanas stāsts un pestīšanas stāsts ir 

savstarpēji saistīti, un, ka sabats ir abu šo stāstu kulminācija? Kā tas jūs mainīs? 

Kā jūs varētu sākt atslābināties un atpūsties “žēlastības nepiespiestajos ritmos”? 

Miniet konkrētus piemērus.  

 

Aktivitātes grupās: 

1. Papildiniet vai turpiniet izrotāt pirmajā dienā izveidoto modeli. 

2. Sadaliet savu grupu trīs vienādās grupās. Uzdodiet vienai grupai 

sagatavot argumentus pret sabatu. Uzdodiet otrai grupai sagatavot 

argumentus par labu sabatam. Uzdodiet trešajai grupa atrast veidus, kā, 

izmantojot šajā lasījumā minētos principus, iedrošināt pirmo grupu 

piedzīvot atvieglojumu un atpūtu (neatkarīgi no tā, vai viņi jūtas to pelnījuši 
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vai nē), un izjust Dieva mūžīgās želastības un mīlestības “nepiespiestos 

ritmus.” 

 

Ja ir laiks, jūs to variet organizēt sekojoši: Vispirms, izvēlieties vienu cilvēku no 

pirmās grupas, un vienu no otrās grupas, un dodiet viņiem 30 sekunžu līdz 1 

minūtei ilgu laiku izteikt savus argumentus. Pajautājiet, vai pirmās grupas 

pārstāvis ir mainījis savu viedokli. Tad uzdodiet vienam cilvēkam no trešās 

grupas iedrošināt pirmās grupas pārstāvi, un vēlreiz pārjautājiet par viedokļu 

maiņu. Vēl viens variants ir, ka katra grupa darbojas kopā, izsakot savus 

argumentus, un trešās grupas pārstāvji kopīgi mēģina iedrošināt un sniegt 

nepieciešamās atpūtas dāvanu. 
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Piektā diena: Svētnīca 

 

Žēlsirdīgā mīlestība 

Elenai Vaitai, kad viņa bija pusaudze, redzēja satriecošu sapni par milzīgu templi. 

Viņa rakstīja: “Es redzēju kā cilvēku masas plūst uz templi. Laikam beidzoties, 

izglābsies tikai tie, kuri būs patvērušies šajā templī.” Sapnī viņa sajuta 

nepieciešamību šajā templī patverties, bet baidījās piedzīvot izsmieklu no pūļa, 

kas stāvēja un apsmēja tos, kas virzījās uz templi. Neskatoties uz nedrošību un 

kautrīgumu, viņa lēnām virzījās uz templi. Tajā ieejot, viņa uzreiz ieraudzīja, ka 

tas bija veidots ar neparastu arhitektūras iezīmi: “Ieejot templī, es redzēju, ka lielo 

templi balsta viens milzīgs pīlārs.”  

Interesanti! 

Tā bija milzīga ēka, kuru turēja viens vienīgs “milzīgs pīlārs”. Prātojot, ko tas 

varētu nozīmēt, viņa pīlārā ievēroja ko neparastu: “… pie tā (pīlāra) bija piesiets 

savainots un asiņojošs Jērs. Mēs, klātesošie, kaut kādā veidā zinājām, ka šis 

Jērs ticis plosīts un savainots mūsu dēļ.” (“Early Writings”, 78., 79.lpp.) 

Tagad mēs saprotam šīs vīzijas nozīmi. 

Dievs ar šo sapni jaunajai Elenai Vaitai atklāja, ka visu patiesības templi, kuru 

Viņš atklāja adventistu draudzei, balstīs “viens milzīgs pīlārs”, Kristus krusts. Lai 

pilnībā izprastu teoloģisko struktūru, jākoncentrējas uz krustu. Jēzum vienmēr 

jābūt skaidri saskatāmām, jo Viņš ir īstais katra patiesības punkta centrs. 

Atsaucoties uz “pīlāru”, Elena Vaita vēlāk rakstīja, ka krusts ir “galvenais pīlārs, 

uz kura balstās mūžības varenības slogs, kas pieejams tiem, kuri pieņem krustu. 

Zem un ap Kristus krustu, nemirstīgo pīlāru, grēks nekad neuzvarēs un kontrole 

nenonāks kļūdainās rokās.” (“SDA Bible Commentary”, 7A.sēj., 457.lpp.) 

Citā reizē, viņa norādīja vēl skaidrāk: “Pētot Svētos rakstus, jāpatur prātā viena 

lielā, galvenā patiesība – Kristus un Viņa krustā sišana. Šī tēma ietekmē un 

caurvij visas pārējās patiesības.” (“The Faith I Live By”, 50.lpp.) Elena Vaita 

nepārprotami un dedzīgi uzstāja, ka visas patiesības jāskata no Golgātas 

izstarotajā gaismā. Krisus krusts, pie kura Jēzus cieta un nomira nevainojamajā 

mīlestībā uz cilvēci, ir galvenais pīlārs, kas balsta visu doktrināro patiesību 

kopumu. Tiklīdz patiesību padarām par sausu faktu uzskaitījumu, par kuriem var 
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strīdēties un kas jāpamato, esam patiesībai laupījuši tās spēju glābt. Bet, kad 

saprotam, ka katra doktrīna ir kā logs uz Dieva mīlestību, tiek izstarots tās 

patiesais spožums un atsvabināts tā spēks.  

Pēc šī ievada, varam sākt pētīt doktrīnu, ko mēdz dēvēt par Svētnīcu. 

 

Mums priekšā paveras ceļš 

Ķēniņš Dāvids, skatoties uz svētnīcu, redzēja ceļu. Ps.77:14, viņš saka: “Dievs, 

Tavs ceļš ir svēts!” Šī ir vienreizēja un spēcīga atziņa, tāpēc uzmanīgi sekojiet 

līdzi. Šeit minētais vārds oriģinālvalodā ir derek. To var tulkot kā “ceļš” vai 

“ceļojums”. Šis vārds nozīmē ceļošanu uz kādu noteiktu mērķi, kustību no viena 

punkta uz otru. Loģisks jautājums tad ir, no kurienes uz kurieni? Aplūkojot 

svētnīcas plānu, uzreiz redzams ceļš. Iziesim nelielā ekskursijā caur svētnīcu, un 

tad aplūkosim visu tuvāk.  

 

(Piezīme: Šajā brīdī vadītājam vajadzētu uzzīmēt uz tāfeles vai parādīt uz ekrāna 

svētnīcas plānojumu. www.gcyouthministries.org jūs varat atrast šim lasījumam 

paredzēto PowerPoint prezentāciju.) 

 

Pirmkārt, ir Israēla tautas nometne. Tur cilvēki dzīvo savās teltīs, kas uzslietas 

visapkārt svētnīcai. Katrā svētnīcas pusē – ziemeļos, dienvidos, austrumos un 

rietumos – telšu pilsētiņās mitinās pa trim ciltīm. Dievs Mozum pavēlēja: “Un tiem 

būs Man taisīt svētnīcu, ka Es varētu mājot viņu vidū.” (2.Mz.25:8) Katrs no savas 

telts vietas var redzēt svētnīcu. Tā burtiskā nozīmē atradās viņu ceļojošās 

apmetnes tuksnesī, vidū. Bet “viņu vidū” ir ne tikai pati svētnīca, bet Dieva 

klātbūtne, kas tajā mājo. Pie šī fakta vēl atgriezīsimies, bet tagad pievērsīsim 

uzmanību tam, ka Dies vēlas būt ar Saviem ļaudīm, un Viņš vēlas, lai viņiem būtu 

iespēja būt ar Viņu, lai gan tajā brīdī, viņu pašu drošības dēļ, Viņš var atrasties 

tikai aiz vairākiem priekškariem. 

No nometnes tuvojoties svētnīcai, ievērosim, ka to ieskauj augsta no balta lina 

darināta siena. Baltā krāsa simbolizē šķīstību, taisnīgumu un nevainību. Mūs kā 

grēciniekus no Dieva šķir mūsu rakstura atšķirība no Viņa rakstura, kas īstenībā 

nozīmē mīlestības trūkumu mūsos. Bet tad pamanām, ka Dievs ir nodrošinājis 

http://www.gcyouthministries.org/
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durvis uz cerību, pieejamu vietu, jo austrumu pusē augstajā sienā ir izveidota 

ieeja, ko aizsedz skaists priekškars zilā, violetā, sarkanā un baltā krāsā. Ieejot 

aiz šī priekškara, nonākam pie liela, ar varu pārvilkta altāra. Tam blakus stāv 

priesteris, kurš vada ceremoniju. Mēs redzam kādu vīru uz ceļiem, turot rokas uz 

maza jēra, gandrīz nospiežot pakļāvīgo dzīvnieku. Vīrietis izsūdz savus grēkus, 

simboliski pārceļot savu vainu uz nevainīgo upuri. Tad priesteris vīrietim iedod 

nazi. Ar vienu ātru kustību, tiek pārgriezta jēra rīkle, un tā asinis aizplūst no 

ķermeņa, bet priesteris daļu izlieto asiņu iesmeļ bļodā. Mirušais upuris tad tiek 

novietots uz altāra un sadedzināts, līdz pārvēršas par pelniem. 

Virzāmies tālāk pa simbolisko ceļu, un vērojam, kā priesteris nomazgā rokas un 

kājas otrajā vara veidojumā, kas atrodas svētnīcas pagalmā, un ko sauc par 

mazgājamo trauku. Tad priesteris nes bļodu ar asinīm uz pirmo svētnīcas istabu, 

sauktu par Svēto vietu. Ieejot Svētajā vietā, pa labi redzam zelta galdu, uz kura 

atrodas divas kaudzītes ar svēto maizi. Pa kreisi redzam svečturi ar septiņiem 

turekļiem, katrā no tiem deg svece. Skatoties taisni uz priekšu, redzam zelta 

altāri, uz kura deg vīraks, piepildot telpu ar aromātu. Tad mēs ievērojam, ka 

priesteris veic paredzētas un konkrētas darbības: viņš iemērc pirkstus asins 

bļodā un tās izsmidzina uz priekškara, kas karājas tieši aiz altāra, uz kura deg 

vīraks. Viņš pie sevis skaita: viens, divi, trīs… Viņš iemērc un izsmidzina asinis 

tieši septiņas reizes. 

Ziņkāres mudināti, mēs paveram priekškaru, un ieejam otrajā svētnīcas telpā, ko 

sauc par vissvētāko vietu. Šajā telpā atrodas viens iespaidīgs veidojums. Tā ir 

izgreznota taisnstūraina kaste, ko sauc par Derības šķirstu. Tajā atrodas divas 

akmens plāksnes, uz kurām Dieva pirksts iegravējis Desmit baušļus. Kastes vāks 

darināts no tīra zelta, un to sauc par Žēlastības krēslu. Abās šķirsta pusēs 

atrodas pa vienai no zelta darinātai eņģeļu figūrai. Paskatoties apkārt, ievērosim, 

ka gan priekškars, gan telpas griesti un sienas ir izšūti ar zelta eņģeļiem. 

Visiespaidīgākā ir spožā gaisma, kas apspīd šķirstu un eņģeļus no augšienes. 

Tā ir redzamā Dieva klātbūtne. 

Skaidri redzams, ka ceļš, kas ved cauri svētnīcai, iedalāms trīs etapos, jeb 

empīriskās fāzēs: 

1. Pagalms 
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2. Svētā vieta 

3. Vissvētākā vieta 

Līdz šim apgūto varam apkopot sekojoši: 

Svētnīca nodrošina cilvēkiem ceļu un ceļojumu tūlītējai un neaizsegtai 

sadraudzībai ar Dievu. Svētnīca ir Dieva plāns, kā starp mums un Viņu atjaunot 

intimitāti! 

 

Jēzus ir ceļš 

Nonākot pie Jaunās derības, uzzinām, ka katrs no svētnīcas simboliem norādīja 

uz Jēzu, atklājot dažādos Viņa grēcinieku glābšanas misijas aspektus. Pirmkārt, 

Jāņa evaņģēlijā aprakstīts, ka Jēzus dzīvoja starp mums, kas ir tie paši vārdi, ko 

lietoja attiecībā uz svētnīcu. Lasīsim Jāņa 1:14: “Un Vārds tapa miesa un mājoja 

mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā 

Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.” Vārdam, kas šeit tulkots kā “mājoja”, 

oriģinālvalodā burtiskā nozīme ir svētnīca vai tabernakuls.  

Un Jānis atklāj arī Jēzus atnākšanas iemeslu: lai mēs varētu skatīt Dieva 

“godību”. Šī ir acīmredzama norāde uz godību, kas aprakstīta kā mājojam 

svētnīcā starp Israēla tautu. Nav šaubu, ka Jānis atklāj – Jēzus ir realitāte, uz 

kuru norādīja simboli svētnīcā. Kā jau lasījām, Dievs Mozum Vecajā derībā 

pavēlēja: “Un tiem būs Man taisīt svētnīcu, ka Es varētu mājot viņu vidū.” 

(2.Mz.25:8) Tagad tas pats Dievs ir ieradies pasaulē, lai mājotu svētnīcā, kas 

veidota no miesas un asinīm. Cilvēki caur Viņu tiek ievesti Vissvētākajā vietā, 

nokļūstot Dieva godības klātbūtnē.  

Bet, virzoties cauri Jāņa evaņģēlijam, viss kļūst vēl skaidrāks un brīnišķīgāks. 

Jāņa 2:19-21 varam lasīt: “Jēzus atbildēja: ‘Noplēsiet šo Templi, un Es to trijās 

dienās atkal uzcelšu.’ Tad jūdi sacīja: ‘Četrdesmit sešus gadus šis Templis ir 

taisīts, un Tu to gribi uzcelt trijās dienās?’ Bet Viņš runāja par Savas miesas 

templi.” Šajā tekstā skaidri lasām, ka Jēzus sevi nosauc par  “Templi”, uz kuru 

norādīja senatnes templis. Viņš ieradās uz pasauli, lai realitātē īstenotu visu to, 

ko simbolizēja svētnīcas simboli un ceremonijas. 

Atcerieties, ko lasījām Ps.77:14? “: “Dievs, Tavs ceļš ir svēts!” 
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Tagad ieklausieties, ko Jēzus par Sevi teica Jāņa 14:6: “ES ESMU ceļš, patiesība 

un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.”  

Jēzus apgalvo, ka ir “ceļš”, kas tika norādīts svētnīcā. Būtiskākais, kas mums šeit 

jāsaprot, ir, ka gan ceļa, uz ko veda svētnīca, gan tā, pa kuru ved Jēzus, 

galamērķis nav kāda vieta, bet persona. Jēzus skaidri pasaka, ka Viņš ir ceļš “pie 

Tēva”. Svētnīca nesimbolizē sausus un bezkaislīgus teoloģiskus faktus. Tā 

mums simbolizē empīrisku ceļi, kas ved aizvien dziļāk Dieva sirdī. Un Jēzus ir šis 

ceļš. Katrs svētnīcas simbols burtiski norādīja uz Viņu un lielo pestīšanas darbu, 

ko Viņš bija apņēmies paveikt, lai atgrieztu mūs Vissvētākajā vietā, atjaunot mūsu 

intimitāti ar Dievu. 

Skatieties, kā to visu savienosim. 

Katrā no trīs svētnīcas vietām varēja iekļūt caur priekškaru. Jēzus par Sevi teica: 

“ES ESMU durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas tiks izglābts” (Jņ.10:9). 

Un apustulis Pāvils sacīja, ka Jēzus “mums sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu 

caur priekškaru, tas ir, Viņa miesu” (Eb.10:20). 

 Svētnīcas galvenā ceremonija bija jēra upurēšana uz vara altāra. Norādot 

uz Jēzu kā upuri par mūsu grēkiem, Jānis Kristītājs pasludināja: “Redzi, 

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku.” (Jņ.1:29) 

 Ceremoniālajā mazgāšanā izmantotais vara trauks norādīja uz Jēzu kā uz 

“dzīvo ūdeni” (Jņ.4:11) un tas mums māca, ka esam izglābti “ar 

mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā” (Tit.3:5). 

 Svētā maize Svētajā vietā norādīja uz Jēzu, kurš teica: “ES ESMU 

dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam 

neslāps nemūžam” (Jņ.6:35). 

 Septiņžuburu svečturis vienmēr bija iedegts, lai svētnīcā allaž būtu 

gaisma. Jēzus par Sevi sacīja: “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko 

Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma” 

(Jņ.8:12). 

 Altāris, uz kura kūpēja vīraks, norādīja uz īpašu kristīgās pieredzes 

aspektu: “Viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto 

lūgšanām uz zelta altāra goda krēsla priekšā” (Atkl.8:3). Svētnīcā vīraka 

dūmi simbolizēja mūsu lūgšanas, kas caur Jēzu paceļas pie Dieva. 
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 Desmit baušļi, Dieva dotie mīlestības pilnie likumi, tika glabāti Derības 

šķirstā, simbolizējot Dieva vēlmi ierakstīt Savas mīlestības principus mūsu 

sirdīs un prātos: “Savus baušļus Es došu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu 

prātā” (Eb.10:16).  

Aprakstot ceļu, ko Viņš veica, ceļojot no Tēva uz zemi, un no zemes atpakaļ pie 

Tēva, Jēzus sacīja: “Es esmu izgājis no Tēva un nācis pasaulē: tagad Es atkal 

atstāju pasauli un aizeimu pie Tēva” (Jņ.16:28). Jēzus no Vissvētākās vietas 

ienāca mūsu grēcīgajā, nošķirtajā apmetnes vietā šeit, uz zemes. Tad Viņš 

iekaroja mūsu nomaldījušās sirdis, un atgriezās Vissvētākajā vietā, aicinot mūs 

Viņam sekot, ejot pa Viņa nosprausto ceļu. 

Tātad, kas īsti ir svētnīca? 

Tā ir tieši saistīta ar Jēzu! 

Tā apliecina, ka Jēzus piepilda daudzās Savas pestīšanas kalpošanas 

dimensijas mūsu labā! 

Tā atklāj, kā Jēzus, soli pa solim, mūs ved atpakaļ pie atjaunotām attiecībām ar 

Tēvu! 

 

Pestīšanas vēsture 

Nedaudz atkāpsimies, atvilksim elpu, un aplūkosim svētnīcu no citas puses. Līdz 

šim esam uzzinājuši, ka svētnīca simbolizē katra ticīgā ceļojumu. Bet svētnīca 

simbolizē arī visu glābšanas vēsturi. Priekšpagalms, un tajā esošais upurēšanas 

altāris, vērš mūsu uzmanību uz 31. gadu, kad Jēzus mūsu dēļ tika sists krustā. 

Jēzus pēc augšāmcelšanās atgriezās debesīs, kur uzņēmās debesu Augstā 

Priestera lomu, un kalpo debesu “patiesās svētnīcas” Svētajā vietā. Šī Viņa 

kalpošanas fāze aizsākās 31. gadā un turpinājās līdz 1844. gadam kad Viņš 

iegāja Vissvētākajā debesu svētnīcas vietā, lai īstenotu pēdējo Viņa Augstās 

Priesterības kalpošanas etapu.  

Ebreju gadā bija divas ceremonijas, kas atklāja visu glābšanas stāstu: dienišķā 

kalpošana un ikgadējā kalpošana. Dienišķā kalpošana, kas aprakstīta 4. Mozus 

1. – 4. nodaļā bija vienkārša, bet nozīmīga ceremoniālā kalpošana. Šajā procesā 

priesteris veica regulāru upurēšanu par cilvēku grēkiem, viņu grēkus simboliski 

pārnesot svētnīcā, izsmidzinot asinis uz priekškara, kas atradās pirms 
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Vissvētākās vietas. Tas norādīja uz nevainojamo upuri par grēku, ko Kristus 

uzņemsies, nomirstot pie krusta. Šajā ikdienas ceremonijā atklājās apgaismojoša 

patiesība. Kamēr apkārt esošās pagānu tautas upurēja cilvēkus, uz ko tos 

pamudināja par dievībām maskējušies dēmoni (5.Mz.32:16,17; Ps.106:37), 

ebreju tautai ar svētnīcas palīdzību tika mācīts, ka Dievs atdos Sevi, lai izciestu 

un mirtu cilvēces labā. 

Dievs mācīja vienreizējo patiesību, ka nav tāda upura, ar kuru mēs varētu paši 

nopelnīt glābšanu. Dievu nevar pielabināt, jo Viņš jau mūs mīl. Mums ar darbiem 

nav Viņu jāpārliecina mūs glābt, jo Viņš jau ir apņēmies mūs glābt, lai ko tas 

Viņam Pašam maksātu. Šī ceremonija tika atkārtota katru dienu, visa gada 

garumā, nostiprinot cilvēkos apziņu, ka Dievs veiks nepieciešamo upuri, lai mēs 

tiktu glābti. Šī ceremonija bija kā pastāvīgs Dieva atgādinājums: Es jūs tik ļoti 

mīlu, ka cietīšu un miršu, lai jūs izglābtu no nāves un grēka.  

3.Mozus 16. nodaļā ir aprakstīta Ikgadējā ceremonija. Pēdējā gada upurēšanas 

cikla dienā, svētnīcas simbolisms bija pabeigts. Šo notikumu sauca par Yom 

Kippur, Salīdzināšanās dienu. Šajā kulminācijas dienā tika veikta īpaša 

ceremonija, kas simbolizēja grēka problēmas pilnīgo atrisinājumu – pilnīgu 

salīdzināšanos un pilnīgu ļaunā iznīcināšanu. Šajā dienā visa Israēla tauta 

pulcējās pie svētnīcas, un augstajam priesterim tika atvesti divi āži. Viens 

simbolizēja “Kungu”, un otrs – “grēkāzi”, jeb Azazel ebreju valodā. Kunga āzis 

tika nogalināts, atkal norādot uz Kristus nesto upuri pie krusta kā vienīgo 

pestīšanas iegūšanas veidu. Ar to Dievs vēlreiz atkārtoja: Mani – ne jūs! Es 

nesīšu upuri jūsu glābšanai, ne jūs.  Daļa Kunga āža asiņu tika ienestas 

Vissvētākajā vietā un septiņas reizes izsmidzinātas uz žēlastības krēsla, kas 

atradās virs Dieva salauztajiem baušļiem, tādējādi norādot, ka visi grēki, kurus 

israēlieši bija izsūdzējuši gada garumā ikdienas ceremonijās, ir pilnībā piedoti. 

Tā Salīdzināšanas diena norādīja uz pēdējo, nepastrīdamo tiesu par labu 

cilvēkiem, par labu viņu glābšanai, par labu viņu nevainībai Dieva priekšā. 

Tad augstais priesteris uzlika abas rokas uz grēkāža galvas, un pār to izsūdzēja 

visus cilvēku grēkus. Tomēr Azazela āzis netika nokauts. To aizveda 

neapdzīvotā vietā, lai tas vienatnē pazustu tuksnesī. Tā kā grēkāzis nebija 

“Kunga āzis”, un tas netika upurēts, jāsecina, ka Azazel simbolizē citu tēlu, kurš 
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ir atbildīgs par ļaunuma esamību un cilvēces krišanu. Senatnē israēlieši saprata, 

ka Azazel simbolizē ļaunuma tēvu un kārdinātāju Sātanu, un ebreju zinātnieki un 

garīdznieki līdz pat šai dienai pieturas pie šīs atziņas. Tādējādi varam secināt, ka 

Salīdzināšanās diena norādīja uz pēdējo tiesas dienu, kurā katra cilvēka lieta tiks 

noslēgta, un Sātanam būs jāuzņemas atbildība par paša radīto ļaunumu. Dažiem 

cilvēkiem šī diena uzdzen bailes, jo tie nevēlas stāties tiesas priekšā. Tomēr tieši 

šajā aspektā atklāja vienu no skaistākajām iespējamajām Dieva šķautnēm.  

 

Tiesa 

Jānis palīdz izprast šo tiesu, atklājot vairākas nozīmīgas atziņas. Sekosim līdzi 

viņa evaņģēlijā balstītajiem argumentiem. 1.Jāņa 3:20,21 viņš saka: “Ja mūsu 

sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas. Mīļie, 

kad mūsu sirds nepazudina mūs, tad mums ir paļāvība uz Dievu.” Pirmkārt, Jānis 

vēlas, lai saprotam, ka iekšēja nolemtības sajūta ir raksturīga grēka problēmai. 

Jā, mūsu sirdis mūs pamatoti nosoda. Galu galā, mēs taču esam grēcinieki. Mūsu 

sirdsapziņās mājo vainas apziņa par visu nepareizo, ko esam darījuši. Bet tad 

Jānis uzsver, ka Dievs ir lielāks nekā mūsu sirdis. Citiem vārdiem sakot, Dieva 

mīlestība ir spēcīgāka nekā nolemtība, ko izjūtam savu grēku dēļ. Viņš par mums 

zina visu, taču joprojām mūs mīl. Kad tam noticam, nolemtības sajūta atkāpjas, 

un rodas “paļāvība uz Dievu".  

Ceturtajā nodaļā Jānis turpina aizsākto domu: 

“Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Mēs esam 

atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas 

paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums 

kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo, kāds Viņš ir, tādi arī 

mēs esam šinī pasaulē. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, 

jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo Viņš 

ir mūs pirmais mīlējis.” (1.Jņ.4:15-19) 

Cik skaista patiesība!  

Tiesas dienā mums jābūt pārliecinātiem un drošiem, nevis jābaidās! 

Pārliecinātiem un drošiem. 

Kā tas var būt? 
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Tas, ko Jānis šeit māca, ir absolūti svarīgs veselīgai izpratnei par tiesas dienu. 

Viņš vēlas, lai saprotam, ka, ja balstāmies uz Dieva mīlestību, mums būs “droša 

paļāvība tiesas dienā”. Dieva mīlestība sirdīs iznīdē bailes, un aizpilda 

emocionālo tukšumu. Es nestājos tiesas priekšā pārliecībā par savu taisnīgumu, 

bet pilnībā paļaujoties uz Viņu un Viņa taisnīgumu. Tas ir Vissvētākās vietas 

skaistais noslēpums, brīnišķīgā Salīdzināšanās dienas patiesībā. Ieejot 

galvenajā tiesas telpā redzam, ka Dieva baušļus, kas ir tiesas taisnīguma 

standarts, nosedz žēlastības krēsls, un žēlastības krēsls ir slacīts ar asinīm.  

Šajā simbolismā atklājas lielā “Kristus, mūsu Taisnīgums” patiesība. Bauslībai, 

kas norāda uz mūsu grēkiem un pasludina mūs par vainīgiem, pretī stājas Dieva 

žēlastība. Jēzus dzīvoja pilnīgi taisnu dzīvi, un Dievs caur Viņu arī mani redz kā 

taisnu. Jēzus manis dēļ nomira. Manis dēļ tika izlietas Viņa asinis, atklājot, ka 

Dieva mīlestība daudzkārt pārspēj manu grēku un vainu. Pāvils to saka šādi: “Bet, 

kur vairojies grēks, tur pārpārim vairojusies žēlastība” (Rom.5:20). Tā ir neticami 

laba vēsts! 

Bet līdz ar šo spožo Dieva žēlastības vēsti, tiek brīdināts arī par briesmām. 

Jēkabs atklāj, ka ir viens veids, kā likt šķēršļus Dieva žēlastībai pret mums tiesas 

dienā, un tas ir, ja neizrādām žēlastību citiem: “Tiesa ir bez žēlastības tam, kas 

neparāda žēlastību. Žēlastība nebēdā par tiesu!” (Jk.2:13) Nosodot citus par viņu 

grēkiem, es parādu, ka pats neesmu no sirds pieņēmis Dieva žēlastību par 

saviem grēkiem. Man tiesas priekšā ir pieejama Dieva žēlastība, bet es to 

nevarēšu ieraudzīt, ja, izturoties bez žēlastības pret citiem, to izslēgšu no sava 

redzeslauka un apziņas. Skarbi izturoties pret citiem, es veidoju ap sevi mentālas 

un emocionālas sienas, caur kurām vairs nespēju saskatīt Dieva mīlestību pret 

mani. Cilvēka prātā citu nosodīšana par viņu grēkiem rada šauru psiholoģisku 

parametru, caur kuru nav iespējams ieraudzīt vai saņemt Dieva žēlastību. Tādēļ 

ļoti skaidri saprotams, ka pašu cilvēku visvairāk burtiski apdraud tiesājoša un 

nosodoša attieksme pret citiem.  

Tiesas patiesība ir aicinājums saņemt un sniegt žēlastību. Un tā ir ļoti laba vēsts, 

izņemot, ja izvēlos dzīvot savu dzīvi, nosodot un tiesājot citus. Bet kādēļ izvēlēties 

šādu ceļu? Katrs no mums var izvēlēties doties pa Kristus nosprausto skaisto, 

dziedinošo ceļu: 
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Caur Viņa viesmīlīgās mīlestības durvīm, 

Uz upuru altāri, kur saņemam pilnīgu piedošanu par saviem grēkiem, 

Tad dodoties tālāk  pie mazgājamā trauka, kur tiekam atbrīvoti no nomācošās 

vainas apziņas,  

Pēc kā varam ieiet Svētajā vietā, baudīt dzīvības maizi, dzīvot izgaismojošajā 

Dieva labestības gaismā, kas plūst no Jēzus, un sūtīt Dievam savas pateicības 

pilnās lūgšanas, kas saplūst ar Kristus taisnīguma vīraka smaržu. 

Visbeidzot ieejam Vissvētākajā vietā, kur dievs mūs tiesā ar mūžīgu labvēlību, 

un, kur Viņa mīlestības bauslība tiek ierakstīta mūsu sirdīs.  

Nāciet! Kopīgi dosimies Dieva žēlsirdīgās mīlestības izgaismotajā ceļojumā! 

 

Piektā diena: Jautājumi pārrunām:  

Lasījumā rakstīts, ka cilvēkiem visbīstamākais ir tiesāt un nosodīt citus. Ko darīt, 

ja jūs tādi neesat pret citiem, bet tikai pret sevi? Vai tas ir labāk? Pamatojiet savas 

atbildes. 

Miniet piemērus no savas dzīves, kad jūs: 

a) Iegājāt Dieva mīlestības priekš pagalmā; 

b) Iegājāt Svētajā vietā, kur notiek lūgšanas un saziņa ar Viņu; 

c) Iegājāt Vissvētākajā vietā, kur jūs baudāt pilnīgas attiecības ar visuma 

Dievu. 

Ja iespējams, telpā izveidojiet sešus punktus, kuros izvietojiet lietas, kas 

simbolizē pirmo priekškaru, altāri un mazgājamo trauku, otro priekškaru, svēto 

maizi, svečturi un vīraku, kā arī trešo priekškaru, kas ved uz Derības šķirstu. 

Kopīgi mērojiet šo ceļu, klusējot, un nododoties individuālām lūgšanām. Ieejiet 

caur Viņa viesmīlīgās mīlestības durvīm, apstājieties pie upurēšanas altāra, kur 

saņemtu pilnīgu piedošanu par saviem grēkiem. Tad dodaties pie mazgājamā 

trauka, kur tiek šķīstīta vainas pilnā apziņa, tad Svētajā vietā, kur var baudīt 

dzīvības maizi, dzīvot izgaismojošajā Dieva labestības gaismā, kas plūst no 

Jēzus. Izsakiet Dievam savas pateicības lūgšanas, kas saplūst ar Kristus 

taisnīguma vīraka smaržu. Visbeidzot, ieejiet Vissvētākajā vietā, kur Dievs jūs 

tiešās ar mūžīgu labvēlību un, kur Viņa mīlestības bauslība tiks ierakstīta jūsu 

sirdīs. 
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Aktivitāte grupās: 

1. Papildiniet vai turpiniet dekorēt pirmajā dienā izveidoto modeli. 

2. Aktivitāte jau ir iestrādāta lasījumā. Izveidojiet svētnīcu no papīra vai 

klučiem; vai, lai to parādītu, atbilstoši izkārtojiet telpā esošās mēbeles; vai 

(vienkāršākais variants); to uzzīmējiet. Ja jūs izvēlaties veikt pēdējo 

variantu, tad lūdziet, lai katrs grupas dalībnieks pats uzzīmē svētnīcu, un 

to mājās izmanto savā ikdienas pārdomu brīdī; nedēļas gaitā lūdziet, lai 

viņi dalās savās pārdomās vai atklājumos par to.  
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Sestā diena: Nāve un elle 

 

Nesavtīga mīlestība 

Šajos lūgšanas nedēļas lasījumos esam aplūkojuši patiesības templi, ieskatoties 

dažos no Septītās dienas adventistu ticības sistēmas doktrinārajos logos. Atkal 

un atkal esam redzējuši, ka katra atsevišķā Bībeles patiesība norāda uz vienu 

lielo Jēzū Kristū iemiesoto Dieva mīlestības Patiesību. Katra patiesā bībeliskā 

doktrīna kalpo kā uztveres lēca, cauru kuru skatoties, tiek skaidri atklāts Dieva 

nesavtīgās mīlestības raksturs. Elena Vaita kodolīgi raksturoja Bībeli kā 

“grāmatu, kurā atklāts Dieva raksturs” (“Signs of the Times”, 03.03.1898.). 

Pamatojoties uz šo Svēto rakstu skatījumu, viņa adventistu vēsti definēja kā “Viņa 

mīlestības rakstura atklāsmi” (“Kristus līdzības”, 415.lpp.). Jebkuras doktrīnas 

vērtība meklējama tās spējā atklāt kādu Dieva būtības šķautni. Patiesība, kas ir 

pretrunā ar pamat uzskatu, ka “Dievs ir mīlestība” (1.Jņ.4:8), ir nepatiesa.  

Ievērojiet, kā Elena Vaita apraksta Bībeles studiju mērķi: “Jums jāpēta Bībele; jo 

tā stāsta par Jēzu. Lasot Bībeli, jūs ieraudzīsiet Jēzus neizmērāmo pievilcību. 

Jūs iemīlēsiet Cilvēku pie Golgātas krusta, un varēsiet sludināt pasaulei: ‘Viņa 

ceļi ir patīkami, un visi Viņa ceļi ved pie miera.’” (“Life Sketches”, 293.lpp.) 

Viņa saka, ka mums jāpēta Bībele. 

Kāpēc? 

Jo tā atklāj Jēzus neizmērāmo pievilcību! 

Un kas ar jums notiks, kad Bībelē sastapsieties ar Jēzu? 

Jūs Viņu iemīlēsiet! 

Problēma ir tajā, ka bieži pētām un sludinām Bībeli, par Jēzu aizmirstot, vai Viņu 

pieminot tikai garāmejot. Ir jābūt pilnīgai skaidrībai: Jēzus nav daļa no mūsu 

vēsts. Jēzus ir mūsu vēsts. Ja tā nav, tad mēs nesludinām “patiesību”, lai kā arī 

mēs to domātu. Mūsu doktrīnai par mirušo stāvokli piemīt liels potenciāls 

ieraudzīt Kristū atklāto Dieva vareno mīlestību. Diemžēl, pārāk bieži, šī doktrīna 

tiek izmantot tikai kā rakstu vietas, kas pierāda, ka mirušie atrodas neapzinātā 

stāvoklī, un, lai uzvarētu strīdā par to, ka neviens pēc nāves uzreiz nenonāk 

debesīs vai ellē. Izteiksimies skaidri: šī kopskata daļa ir svarīga, bet kāpēc tā ir 

svarīga?  Tikai, lai pierādītu, ka mirušie patiešām ir miruši? Nu, nē! Tā ir 
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nozīmīga, jo bībeliskā patiesība par nāvi palīdz izprast patieso Kristus ciešanu 

un  nāves būtību, kas, savukārt, atklāj patieso Dieva mīlestības būtību. 

Tādēļ ielūkosimies šajā tēmā, lai redzētu, ko atklāsim. 

 

Nāve Bībelē 

Vispirms jāsaprot - Bībele māca, ka ir divas dažādas nāves. Atklāsmes grāmatā 

lasām, ka ir tā sauktā “otrā nāve” (Atkl. 2:11; 20:6, 14; 21:8). Vadoties pēc loģikas, 

varam secināt, ka, ja ir “otrā nāve”, tad jābūt arī pirmajai nāvei. Mateja 20:28 

Jēzus paskaidro šo abu būtiskās atšķirības: “Un nebīstieties no tiem, kas miesu 

nokauj un dvēseli nevar nokaut; bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli 

var nomaitāt ellē”. Pirmā nāve ir tikai miesas nogalināšana. Tā ir nāve, ko 

piedzīvo visi cilvēki. Mēs kā Septītās dienas adventisti saprotam, ka, nomirstot 

pirmajā nāvē, cilvēks nonāk bezapziņas, miegam līdzīgā stāvoklī. Nomirstot 

pirmajā nāvē, cilvēks uzreiz nenonāk debesīs vai ellē.  

Tomēr stāsts ar to nebeidzas, jo pirmā nāve nav cilvēka gals. Gan izglābtie, gan 

pazudušie cilvēki tiks augšāmcelti no pirmās nāves. Jēzus skaidri pasaka: “Jo 

nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā: tie, kas labu 

darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām 

sodam.” (Jņ.5:28,29) Tātad, cilvēki nomirst pirmajā nāve, un tad tiek augšāmcelti, 

bet tam, kāpēc viņi var tikt augšāmcelti, ir savs iemesls. Tas ir tāpēc, ka, cilvēkam 

nomirstot pirmajā nāvē, lai gan miesa ir neapzinātā, pilnīgā bez-dzīvības stāvoklī, 

Dievs zināmā mērā saglabā šī cilvēka personību un raksturu. Bībele to raksturo 

šādi: “Tiešām, pīšļiem būs atkal atgriezties atpakaļ zemē un kļūt par to, kas tie 

iepriekš bijuši, un garam atkal atgriezties atpakaļ pie Dieva, kas to ir devis” 

(Sal.māc.12:7).  

Protams, “pīšļi” šeit domāta kā miesa, kas pēc pirmās nāves kā organiska viela 

tiek atgriezta zemē. “Gars”, kas atgriežas pie Dieva, ir katra cilvēka personības, 

domu,  jūtu, motīvu – visa, kas nosaka attiecīgās personas unikālo identitāti un 

morālo raksturu, - kopums.  Dievs pirmajā nāvē mirušā cilvēka “garu” saglabā 

neapzinātā stāvoklī līdz augšāmcelšanās dienai, kad Dievs no jauna apvienos 

fizisko miesu ar garu, līdz ar to atgriežot to apzinātā dzīvē. Elena Vaita to 

paskaidroja šādi: 
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“Līdz augšāmcelšanās dienai tiek saglabāta mūsu personīgā identitāte, bet ne tie 

paši vielas daļiņas vai taustāmā forma, kas tika apbedīta kapā. Dieva brīnumainie 

darbi cilvēkiem ir neizdibināmi. Cilvēka gars, raksturs atgriežas un glabājas pie 

Dieva. Augšāmcelšanās dienā katrs atgūs savu raksturu. Dievs Savā laikā sauks 

visus mirušos, atdodot tiem dzīvības elpu un atdzīvinot to miesas.” (“Heaven”, 

40.lpp.) 

Lai to labāk saprastu, varam iztēloties kā no datora izņem cieto disku, kurā 

glabājas visa tā īpašnieka saglabātā un veidotā informācija, un noliek to plauktā, 

lai pēc kāda laika to ieinstalētu jaunā datorā. Cilvēkam nomirstot pirmajā nāvē, 

kapā apglabātā miesa satrūd, un Dievs līdz augšāmcelšanās dienai saglabā 

cilvēka individuālo būtību. Augšāmcelšanās dienā katram cilvēkam tiks izlemts 

viņa liktenis: mūžības dāvana vai otrā nāve.  

Kā ar otro nāvi? Kas tā ir? Kā tā notiek? 

Vēlreiz izlasīsim Mateja 10:28, kur Jēzus atklāja pirmās un otrās nāves atšķirības: 

“Un nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut; bet bīstieties 

vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē.” Šeit lietotais vārds “dvēsele” 

grieķu oriģinālvalodā ir psyche. Tas ietver visus cilvēka prāta aspektus, ko 

iepriekš nodēvējām par cilvēka raksturu vai identitāti. Pirmā nāve nozīmē tikai 

miesas nogalināšanu tās bioloģiskajā aspektā, bet otrā nāve nozīmē pilnīgu 

cilvēka miesas un dvēseles izdzēšanu no eksistences. Tas nozīmē, ka ļaunie uz 

visiem laikiem “izgaist kā nebijuši” (Ob.16). 

Ļoti svarīgi saprast, kā notiek otrā nāve, un kas to izraisa. Jāņa 5:29 Jēzus deva 

skaidras norādes. Viņš saka, ka ļaunie atgriezīsies dzīvē “lai celtos augšām 

sodam”. Sods vai nosodīšana ir psiholoģisks fenomens. Tas noris mentālā un 

emocionālajā procesā, kad cilvēks saskaras ar savas vainas realitāti par visiem 

pārkāpumiem, ko viņš vai viņa ir izdarījuši. Kad ļaunie augšāmcelsies, viņi netiks 

iznīcināti tikai fiziski. Viņiem būs jāsastopas ar visu savas dzīves gājumu, kam 

pretstatā būs Dieva nesavtīgā mīlestība pret tiem. Šīs ainas detalizētu aprakstu 

varam lasīt Atklāsmes grāmatas 20. nodaļā: 

“Tad es redzēju lielu baltu goda krēslu un To, kas tanī sēdēja; no Viņa vaiga bēga 

zeme un debess, un tiem nebija kur palikt. Es redzēju mirušos, lielos un mazos, 

stāvam goda krēsla priekšā: un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita 
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grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, 

pēc viņu darbiem. Jūra atdeva savus mirušos, nāve un viņas valstība atdeva 

savus mirušos; un tie tika tiesāti, ikviens pēc viņa darbiem. Arī nāvi un nāves 

valstību iemeta uguns jūrā. Šī ir otrā nāve - uguns jūra. Ja, kas nebija rakstīts 

dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā.” (Atkl.20:11-15) 

Šī ir ļoti smaga un skumja rakstu vieta, jo tiek aprakstīts, kā iznīcina visus ļaunos, 

no kuriem katrs bija cilvēks, kuru Dievs ļoti mīlēja. Katram no viņiem tika dota 

mūžīgās dzīvības dāvana Kristū, bet katrs no tiem to atkārtoti noraidīja, sevi 

nolemjot mūžīgai iznīcībai. Šajā rakstu vietā vēlos vērst uzmanību uz to, kā tieši 

ļaunie piedzīvo otro nāvi. Tiek izvirzīti četri etapi: 

 

Pirmais etaps 

Otrā nāve sākas ar pilnīgu Visvarenā Dieva atklāsmi. Pāvils šo notikumu nosauc 

par dienu, “kad parādīsies Dieva dusmība un Viņa taisnā tiesa” (Rom.2:5). 

Dusmība parādās atklāsmes gaismā. Dieva atklāsme pārtop par sevis 

apzināšanos tiem, kas to uzlūko. 

 

Otrais etaps 

Nostājoties Dieva priekšā, ļaunajiem “nebija kur palikt”. Šie neapšaubāmi ir 

skumjākie vārdi, kas jebkad tikuši uzrakstīti. Otrā nāve ir pilnīga vientulība, dziļa 

iekšēja atstumtības sajūta. Stāvot Dieva troņa priekšā un raugoties uz Viņa 

varenību, ļaunie skaidri sapratīs, ka viņi ir tiktāl attālinājušies no Dieva valstības, 

ka viņiem “nebija kur palikt”. Tiem, kas stūrgalvīgi turas pie savtīguma un 

egoisma, nav vietas visumā, kuru valda absolūta nesavtīga mīlestība. Viņi nevar 

dzīvot ar un komunicēt ar būtnēm, kas pilnībā dzīvo viens otram. Viņi šādu 

kopienu nespēj aptvert. Viņi nespēj novērtēt un piedalīties vienreizējajā došanas 

un saņemšanas plūsmā. Grēks ir padarījis viņu sirdis tukšas un nespējīgas mīlēt. 

Sacelšanās gars ir iznīdējis viņu dvēselēs maigās stīgas. Savtīgums ir nospiedis 

viņu jūtīgo cilvēcību. 

Ļaunajiem otrajā nāvē jāsaskaras ar pilnīgas nenozīmības tukšo realitāti, jo dzīvē 

bez dzīvības Autora nav jēgas. Viņi izjūt tikai pilnīgu vientulību, jo vienīgās 

piepildījumu var gūt vienīgi attiecībās ar mūsu Vistuvāko. Viņu dvēseles ieskauj 
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pilnīgas bezvērtības sajūtas, jo bez Dieva, kurš radīja mūsu vērtību Savā līdzībā, 

personīgās vērtības apziņa ir neiespējama. Dzīvošana sev galu galā noved pie 

sevis ienīšanas. Savtīgums pēc būtības ir izolētība no apkārtējiem. Tā dvēselei 

laupa mīlestības saņemšanai un došanai nepieciešamo uztveri un emocijas. 

Visumā, kur valda būtiskais dzīvību uzturošais nesavtīgās mīlestības princips, 

viņiem “nebija kur palikt”. Izjūtot pret sevi nožēlojamu riebumu, viņi ieslīgts pilnīgā 

pamestībā. 

 

Trešais etaps 

Ļaunajiem stāvot Dieva priekšā, tiek atvērtas “grāmatas”, un “tie tika tiesāti, 

ikviens pēc viņa darbiem”. Citiem vārdiem sakot, viņi redz savus grēkus un pār 

viņu apziņu nolaižas smagā vainas sajūta. Tieši to Jēzus domāja, sacīdams, ka 

viņi atmodīsies nolemtībai. Viņi skaidri redz katru savu ļauno darbu. Otrā nāve 

cilvēkam liek ieraudzīt neglīto sava grēka realitāti, bez jebkādas dievišķās 

žēlastības apziņas. Grēks, tiklīdz izdarīts, kļūst par eksistējošu realitāti cilvēka 

prātā. Tas paliek apziņā, un to var atrisināt vienīgi ar piedošanu vai ciešanām. 

Piedošana iespējama vienīgi, pilnībā pieņemot Dieva žēlsirdīgo mīlestību. 

Piedošanas vienīgā alternatīva ir ciešanas, tāpēc Dievs var piedot tikai caur Sevi 

izciešot iedzimtā grēka sekas. 

Grēka šausmīgās nolemtības smagums izspiež no dvēseles dzīvības spēku. Visi 

cilvēki ir grēcinieki. Tādēļ visi ir nolemti pazudināšanai. Šī nolemtība ar laiku kļūs 

par nepanesamu nastu tiem, kas atsakās saskatīt Dieva piedodošas mīlestības 

dziedinošo spēku. Vienīgais, kas spēj neitralizēt grēka spēku un neļaut tam 

iznīcināt dvēseli, ir apzināta Dieva mīlestības un pieņemšanas pārliecība. Lai 

izprastu, kas Bībelē domāts, sakot, ka grāmatas tiks atvērtas un mirušie sodīti, 

mēģiniet iedomāties, kā būtu, ja jūs spētu precīzi redzēt un atcerēties katru savu 

grēku – katru nepareizu domu, sajūtu vai rīcību. Pēkšņi pilnīgā skaidrībā redzat 

visu, ko jebkad esat grēkojuši, un jums nav, kur bēgt. Papildus šīm šausmām, 

iedomājieties, ka tiek noņemta pilnīgi visa žēlastība. Piedošanas nav. Nav arī 

pieņemšana. Nekur nav redzams Dievs, kurš par velti un nevilcinoties piedod 

visus grēkus. 
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Kā jūs justos? Apzinos, ka nav vārdu, kas spētu aprakstīt šo briesmīgo un 

šausminošo pārdzīvojumu. Vienīgais iemesls, kādēļ mums nekad nav bijis 

jāpiedzīvo savas vainas sajūta pilnā apmērā, ir dēļ mīlošā Radītāja īstenotā 

glābšanas plāna, kas cilvēku apziņā izveidojis žēlastības priekškaru, lai 

pasargātu no grēka pilnajām sekām.  

 

Ceturtais etaps 

Pēc tam, kad ļaunie ieraudzījuši savus grēkus un piedzīvojuši pilno vainas 

apziņas slogu, tos iznīcina uguns. Visā Bībelē Dievs asociējas ar uguni. 

 Mozus sastapa Dievu degošā krūmā (2.Mz.3:2). 

 Dieva likumu dēvē par “bauslība uguni” (5.Mz.33:2). 

 Dieva godība aprakstīta kā “rijēja uguns” (2.Mz.24:17). 

 Dieva tronis ir veidots no uguns liesmām, un no tā izplūda uguns liesmas 

(Dan.7:9,10). 

 Dieva mīlestība tiek raksturota kā “ugunīga” (Sal.augstā dziesma 8:6). 

 Un Pāvils saka pavisam vienkārši: “Jo arī mūsu Dievs ir uguns, kas 

iznīcina” (Eb.12:29). 

Dieva būtība tiek raksturota kā iznīcinoša uguns, jo Viņa nesavtīgās mīlestības 

šķīstā realitāte ir krasā pretstatā visam, kas ir pretējs mīlestībai. Dieva būtības 

dēļ, savtīgas un egoistiskas būtnes, nonākot tiešā Viņa klātbūtnē, piedzīvos 

pilnīgu mentālu un emocionālu iznīcību sava kauna un vainas apziņas dēļ. Elena 

Vaita par to izteicās šādi: 

“Pravietis Jesaja bija sludinājis, ka Kungs savus ļaudis šķīstīs no viņu grēkiem ‘ar 

tiesas un šķīstīšanas garu’. (Jes.4:4) Kungs Israēlam bija sacījis: ‘Es vērsīšu savu 

roku pret tevi un tīrīšu tavus sārņus kā ar sārmu un aizmetīšu projām visu 

mazvērtīgo, kas tev piemaisīts.’ (Jes.1:25) Grēkam visos tā veidos ‘mūsu Dievs 

ir uguns, kas iznīcina’. (Ebr.12:29) Visos, kas pakļaujas Viņa varai, Dieva Gars 

grēku iznīcina. Taču, pieķeroties grēkam, cilvēks ar to savienojas. Tad Dieva 

godībai, kas iznīcina grēku, jāiznīcina arī cilvēks.” (“Laikmetu ilgas”, 107.lpp.) 

Sākotnēji cilvēki tika radīti kā nevainīgas būtnes, kas pilnīgā mierā un labklājībā 

spējīgi dzīvot Dieva tiešā klātbūtnē (1.Mz.1-2). Grēkam iekļūstot mūsu būtībā, 

mēs Dieva klātbūtnē vairs spējām izjust tikai mūsu vainas un kauna mokošo 
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apziņu (1.Mz.3:7-10). Dievs Mozum paskaidroja: “Manu vaigu tu nedrīksti redzēt, 

jo cilvēks nevar Mani redzēt un palikt dzīvs” (2.Mz.33:20). Te nav domāts: “Ja tu 

Mani redzēsi, Es tevi nogalināšu”, bet gan: “Ja tu Mani redzēsi, tu mirsi Mana 

svētuma un tavas apgrēcības pretstata dēļ.” Grēks Dieva klātbūtnē nevar 

izdzīvot. Tomēr, izlasot stāsta nobeigumu, Bībelē par atpestītajiem rakstīts: “Tie 

skatīs Viņa vaigu, un Viņa Vārds būs tiem uz pierēm” (Atkl.22:4). Dieva žēlastībā, 

viņu “pierēs”, jeb prātos, atgriezta nevainība. Tādējādi atpestītie varēs dzīvot 

Dieva klātbūtnē un nejust kaunu vai vainu. 

Tas neattiecas uz ļaunajiem. Bībelē rakstīts, ka visi cilvēki, gan ļaunie, gan 

taisnie, saskarsies ar Dieva klātbūtnes ugunīgo realitāti, taču katra grupa to 

piedzīvos citādākā veidā. Tie, kuriem tiks atjaunota nevainība, beidzot nokļūs 

Dieva klātbūtnē un sajutīsies brīvi, bet Dieva klātbūtne ļaunajiem būs kā “uguns 

jūra”. Elena Vaita ļauno iznīcināšanu aprakstīja šādi: 

“Tā nebūs patvaļīga rīcība no Dieva puses. Viņa žēlastības noraidītāji pļaus to, 

ko sējuši. Dievs ir dzīvības avots, un, kas izvēlas kalpošanu grēkam, tas šķiras 

no Dieva un tādā veidā pats sevi atšķir no dzīvības. Tāds ir ‘atsvešinājies no 

dievišķās dzīvības’. Kristus saka: ‘Visi, kas Mani ienīst, mīl nāvi.’ (Ef.4:18; 

Sal.pam.8:36) Dievs tiem kādu laiku ļauj pastāvēt, kamēr tie attīsta raksturu un 

atklāj savus principus. Kad tas ir padarīts, tie saņem savas izvēles sekas. Ar 

sacelšanos un netaisnu dzīvi sātans un visi viņa līdzgaitnieki aiziet tik tālu no 

Dieva, ka pat Dieva klātbūtne tiem kļūst par rijošu uguni. Lielās Mīlestības godība 

tos iznīcinās.” (“Laikmetu ilgas”, 764.lpp.) 

Mēs esam tikko atklājuši elles patieso būtību. Elle ir tas pats, kas otrā nāve. Dievs 

ļaunos nepakļaus mūžīgām mokām pazemes uguns liesmās. Viņi tiks 

augšāmcelti, lai vēl pēdējo reizi pārskatītu savas dzīves, un tad tiks pilnībā 

iznīcināti, izgaisīs kā nebijuši (Ob.16). Svarīgākais fakts ir: nevienam cilvēkam 

nav jāpiedzīvo otrā nāve, jo Jēzus to izcieta mūsu vietā, un uzvarēja. Viņš 

izdzīvoja otro nāvi dēļ katra no mums, un Viņš to spēja uzvarēt, jo tikai Viņš ir 

bezgrēcīgs. 

 

Lielā mīlestība 
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Saprotot pirmās un otrās nāves atšķirības, esam gatavi izprast, ko Jēzus mūsu 

dēļ pārcieta, gan ciešot Ģetzemanes dārzā, gan nāvē pie krusta. Gan pirmā, gan 

otrā nāve ir grēka sekas, taču pirmā nāve ir īslaicīga un rodas fizisku iemeslu, 

piemēram, slimības, traģēdijas, vai vecuma dēļ. Turpretī otrā nāve ir ne tikai 

fiziskā, bet arī psiholoģiskā līmenī, jo to izraisa cilvēka vainas un kauna apziņas 

letālais spēks. Zināmā mērā, pirmā nāve pat nav nāve. Jēzus to nosauca par 

miegu. Piemēram, atcerēsimies jauno meiteni, kuru Jēzus augšāmcēla. Kad 

Viņam lūdza meiteni izdziedināt, tuvojoties viņas mājai, Jēzus sērotājiem teica: 

“Neraudiet, viņa nav mirusi, viņa guļ” (Lk.8:52). Viņš ne tikai norādīja, ka meitene 

guļ, bet konkrēti pateica: “Viņa nav mirusi”. Nesaprotot, ko Viņš ar to domā, “tie 

Viņu izsmēja, zinādami, ka tā bija nomirusi” (Lk.8:53). Taču Jēzus nekļūdījās. 

Viņš zināja, ka meitene ir mirusi pirmajā nāvē, bet Viņš arī zināja, ka viņa nav 

mirusi galējajā, otrajā nāvē. Lai nodemonstrētu šo patiesību, Viņš augšāmcēla 

meiteni no pirmās nāves miega. 

Bībelē, sakot, ka “grēka alga ir nāve” (Rom.6:23), nav runa tikai par pirmo nāvi. 

Arī Bībeles tekstā, ka Jēzus “Kristus ir miris par mūsu grēkiem” (1.Kor.15:3) un, 

ka Viņš devās pie krusta, lai Viņš “būtu baudījis nāvi par visiem” (Ebr.2:9), nav 

runa tikai par pirmo nāvi. Grēka alga ir otrā nāve. Ir tikai loģiski, ka Jēzus mūs 

var izglābt tikai no tā, ko Viņš pats ir piedzīvojis un uzvarējis mūsu dēļ. Ja Jēzus 

būtu piedzīvojis tikai pirmo nāvi, Viņš mūs varētu izglābt tikai no pirmās nāves, 

bet mums pašiem nāktos piedzīvot otro nāvi. Taču labā vēsts ir tā, ka Jēzus 

pilnībā izcieta otrās nāves šausmīgo realitāti. Pievērsīsim uzmanību Jēzum, kad 

Viņš ar mācekļiem ieiet Ģetzemanes dārzā. Tur notiks kaut kas satriecošs. 

Šajā brīdī visa pasaules vēsture saplūdīs vienā likteņa punktā, uz kuru līdz šim ir 

vedusi katra diena un katrs notikums. Nākošajos salīdzinoši īsajos mirkļos Jēzus 

ciešanās un nāvē atklāsies Dieva mīlestība visā tās godībā. No šī brīža pasaule, 

pat visums, vairs nekad nebūs tāds, kā agrāk. 

Vērosim.  

Jēzus ir saliecies zem neredzamas nastas svara. Mācekļi redz, ka kaut kas nav 

kārtībā. Jēzus paskaidro, kas ar Viņu notiek: “"Mana dvēsele ir noskumusi līdz 

nāvei: palieciet šeit un esiet ar Mani nomodā” (Mt.26:38). Šeit Viņš atklāj Savu 

ciešanu būtību mums saprotamā veidā. Ievērojiet, ka Viņš izmanto līdzīgus 
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vārdus, kā iepriekš, kad runāja par pirmās un otrās nāves atšķirību: “Un 

nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut; bet bīstieties 

vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē.” Šajā tekstā izmantotais 

vārds “dvēsele” ir tas pats grieķu vārds psyche, un ar tā palīdzību Jēzus 

saprotamā veidā apraksta Savas ciešanas. Ģetzemanē Jēzus saka, ka Viņš mirst 

Savas būtības psyche līmenī. Mūsu grēku un vainas letālā spēka dēļ, Viņš mirst 

gan iekšēji, gan ārēji. 

Ģetzemanē Viņš vēl nav cietis no fiziskas vardarbības. Tomēr, Viņš jau mirst! 

Viņa miesa neasiņo vardarbības dēļ, tomēr Viņš asiņo! Lūkas raksta: “Bet nāves 

baiļu pārņemts, Viņš Dievu pielūdza jo karsti; bet Viņa sviedri kā asins lāses pilēja 

uz zemi” (Lk.22:44). Mūsu grēku radītās lielās iekšējās spriedzes un stresa dēļ, 

Viņš svīst asinis. Jesajas 53. nodaļā varam lasīt satriecošu aprakstu par to, ko 

Jēzus mūsu dēļ pārcieta. 6. pantā ir rakstīts: “Mēs visi maldījāmies kā avis, 

ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus 

viņam.” Tad 10. pantā ir teikts, ka “viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājuma 

upuri”. Un, visbeidzot, izlasīsim 12. pantu: “Tādēļ Es viņam piešķiršu viņa daļu 

starp daudzajiem lielajiem viņam pašam par ieguvumu, un stiprie lai dalās ar viņu 

laupījumā atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika 

pieskaitīts ļaundariem, kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par 

ļaundariem.”  

Tas tiešām ir satriecoši, jo nozīmē, ka Jēzus iegāja tumšajā mūsu grēku un 

vainas valstībā. Viņš to uzņēmās tā, it kā Viņš, nevis mēs, būtu vainīgais. No 

Ģetzemanes dārza Jēzu aizved pie krusta. Jā, Viņa rokas un kājas tika 

pienaglotas pie krusta. Jā, tika mocīta Viņa miesa. Un, jā, Viņš ne reizi 

nesūdzējās par fiziskajām sāpēm, jo Viņš tās praktiski nejuta spēcīgo un 

intensīvo garīgo un mentālo ciešanu dēļ. Arī Elena Vaita aprakstīja šo notikumu: 

“Daudzi ir miruši lēnā moku nāvē; citi ir miruši nāvē pie krusta. Kā Dieva mīļotā 

Dēla nāve atšķiras no citu nāves? Tā ir taisnība, ka Viņš pie krusta mira mokošā 

nāvē; tomēr arī citi Viņa dēļ ir piedzīvojuši tādas pašas ciešanas attiecībā uz 

ķermeņa mocībām. Kāpēc Kristus ciešanas bija briesmīgākas kā to cilvēku 

ciešanas, kas savas dzīves ziedojuši Viņa dēļ? Ja Kristus ciešanas aprobežotos 

vien ar fiziskām sāpēm, Viņa nāve nebūtu briesmīgāka par dažu mocekļu nāvi.  
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Bet fiziskās sāpes bija tikai neliela daļa no mokām, ko izcieta Dieva mīļotais Dēls. 

Uz Viņa pleciem gūlās visi pasaules grēki, kā arī Viņš izjuta Tēva dusmas, jo 

izcieta šo grēku sodu. Tieši tas mocīja Viņa dievišķo dvēseli. Viņš krita izmisumā, 

jo nespēja saskatīt Sava Tēva seju, un Viņu pārņēma pamestības un nolemtības 

sajūta. Nevainīgais un bezgrēcīgais krustā sistais Cilvēks pilnībā izjuta grēka 

radīto cilvēku nošķirtību no Dieva. Viņu nomāca tumsības spēki. Viņš neredzēja 

nevienu gaismas staru, kas izgaismotu nākotni.” (“Liecības draudzei”, 2.sēj., 

214.lpp.) 

Satriecoši! 

Fiziskās sāpes bija tikai neliela daļa no mokām, ko izcieta Dieva mīļotais Dēls? 

Viņš neredzēja nevienu gaismas staru, kas izgaismotu nākotni? Ko tas nozīmē? 

Ko tieši Jēzus izcieta manis un jūsu dēļ? Elena Vaita atklāj dziļo patiesību: 

“Pestītājs nespēja redzēt cauri kapa vārtiem. Cerība Viņam neatklāja uzvarošo 

iznākšanu no kapa un nestāstīja, ka Tēs ir pieņēmis upuri. Viņš baidījās, ka 

Dievam tik pretīgais grēks starp Viņiem var radīt mūžīgu atšķirtību.” (“Laikmetu 

ilgas”, 753.lpp.) Zināmu laika periodu, mūsu vainai ieskaujot Viņa sirdi 

necaurredzamā emocionālā tumsībā, Jēzus nevarēja saskatīt Savu dzīvi aiz 

kapa vārtiem. Taču Viņš nebija iesprostots! Divas lietas, ko Viņš teica pirms 

krusta, norāda, ka Viņš nebija nonācis bezizejas stāvoklī: 

“Tāpēc Tēvs Mani mīl, ka Es atdodu Savu dzīvību, lai Es to atkal atgūtu.  Neviens 

to nav Man atņēmis, bet Es to atdodu pats no Sevis. Man ir vara to atdot un vara 

to atkal ņemt. Šo uzdevumu Es esmu saņēmis no Sava Tēva” (Jņ.10:17,18).  

Un Ģetzemanē Viņš Pēterim sacīja: 

“Jeb vai tu domā, ka Es nevarētu lūgt Savu Tēvu un Viņš Man nesūtītu tūlīt vairāk 

nekā divpadsmit leģionu eņģeļu?” (Mt.26:53) 

Nepalaidiet garām šo lietu nozīmi. Jēzus nonāca tiešā saskarsmē ar iespējamu 

mūžīgo nāvi, tomēr Viņš tik ļoti mīl mūsu dvēseles, ka neatkāpās. Viņš, lai mūs 

glābtu, bija gatavs mirt un vairs nekad nesastapties ar Savu Tēvu. Nav brīnums, 

ka Pāvils Golgātas notikumu raksturoja kā “Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka 

par katru atziņu” (Ef.3:19). Jēzus, atdodot Savu dzīvību pie krusta, nepārprotami 

nodemonstrēja, ka Dievs burtiski mīl citus vairāk nekā Pats Savu esamību. Tā ir 

tā skaistā patiesība, kas paveras Septītās dienas adventistu izpratnē par nāvi un 
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elli. Šī ir patiesība, kuru viltus doktrīnas par dabīgu nemirstību un mūžīgām 

mokām cenšas noslēpt. Kāds varbūt teiks: “Jēzus nepiedzīvoja otro nāvi, jo tā 

taču nozīmē mūžīgu iznīcību, no kuras nav augšāmcelšanās.” Labā vēsts ir tā, 

ka Jēzus ne tikai piedzīvoja otro nāvi, bet, to izdzīvojot, Viņš to uzvarēja. 

Pēteris pasludināja: “Viņu Dievs uzmodinājis, nāves sāpes raisīdams, jo nevarēja 

būt, ka tā Viņu paturētu savā varā” (Ap.d.2:24). Ievērojiet, šeit teikts, ka “nevarēja 

būt”, ka nāve Viņu paturētu. Kāpēc? Ļoti vienkārši: “Nāves dzelonis ir grēks, bet 

grēka spēks ir bauslība” (1.Kor.15:56)… bet Jēzus bija bezgrēcīgs. Pat 

saskaroties ar lielāko kārdinājumu Sevi glābt, Viņš turpināja mūs mīlēt vairāk par 

Sevi. Nesavtīgā mīlestība, kas nemainīgi izturēja gan Ģetzemenas dārza 

pārbaudījumus, gan Golgātas mokas, ir nevainojamā līdzsvarā ar Dieva bauslību. 

Jēzus otro nāvi uzvarēja ar mīlestību. Tādēļ otrā nāve nevarēja Viņu paturēt. Viņa 

augšāmcelšanās pierāda Viņa uzvaru pār mūsu grēkiem, vainas apziņu, un nāvi. 

Pilnībā izprotot Pestītāja nesto upuri, man acīs sariešas asaras, un manu sirdi 

pilda slavas dziesmas Viņam. 

Kā Viņš var mani mīlēt ar tik dziļu, dedzīgu un nesavtīgu mīlestību? 

Vai tā ir Dieva patiesā būtība? 

Vai iespējams, ka visuma Visvarenais Dievs ir tik neticami brīnišķīgs? 

Notikumi Golgātā sniedz skaidru atbildi: JĀ! 

 

Sestā diena: Jautājumi pārrunām 

Kā jūs jūtaties pēc šī lasījuma? Vai tas saskan ar, vai ir pretējs jūsu iepriekšējiem 

priekšstatiem par nāvi un tiesu? Pamatojiet savu atbildi.  

Autors runā par to, ka ļaunajiem būs jāatzīst savi pārkāpumi attiecībās. Ko, 

jūsuprāt, tas nozīmē? Vai šie varētu būt svarīgākie grēki? Pamatojiet savu atbildi. 

Vai esat Dievam no sirds un patiesi izsūdzējuši visus savus grēkus? Ja nē, jums 

vēl ir tāda iespēja. Ja jā, vai esat patiesi un ar visu sirdi pieņēmuši, ka Jēzus 

nomira par visiem šiem grēkiem, un, ka jums ir pieejama pilnīga piedošana? Kas 

jums palīdzētu to pieņemt visā pilnībā? 

Nosauciet veidus, kā jūs arī citiem varat nodot pilnīgas piedošanas skaisto 

dāvanu. 
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Aktivitāte grupās: 

1. Papildiniet vai turpiniet izrotāt pirmajā dienā izveidoto modeli. 

2. Nepieciešamie materiāli: zibatmiņas, cietie diski, DVD diski, u.c. datora 

piederumi. Izdaliet tos klātesošajiem, un pārrunājiet, cik šīs lietas ir 

noderīgas. Vai tās ko “zina”? Vai tās var kaut ko izdarīt? Kas būtu 

nepieciešams, lai tās atkal kļūtu noderīgas? Kā tas līdzinās jeb atšķiras no 

nāves?  

3. Nepieciešamie materiāli: jebkura filma par Jēzus dzīvi. Kopīgi noskatieties 

ainu Ģetzemanes dārzā. Pārrunājiet savu emocionālo (ne intelektuālo!) 

reakciju. 
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Septītā diena: Gala laiks 

 

Nepiespiestā mīlestība 

Mēs kā Septītās dienas adventisti esam Bībelē pravietotā gala laika ļaudis. 

Teologi šo gala laiku dēvē par eskatoloģiju. Pirmkārt, mēs ticam, ka mūsu kustība 

bija paredzēta Bībeles pravietojumā. Otrkārt, mēs ticam, ka šobrīd dzīvojam 

pēdējā cilvēces vēstures fāzē. Tie ir spēcīgi apgalvojumi, kas cilvēku prātus 

apgaismo vai aptumšo, - tas atkarīgs no tā, kā mēs to pasniedzam. Elena Vaita 

uzsvēra, ka, sludinot gala laika vēsti, jāizvairās no sekojošām potenciālām 

briesmām: 

“Laika trūkums bieži tiek izmantots, lai sekmētu taisnīguma un Kristus draudzības 

meklējumus. Tas nedrīkst kļūt par mūsu galveno motīvu; tas liecina par 

savtīgumu. Vai nepieciešams sludināt Dieva dienas briesmas, lai tādējādi 

piespiestu uz baiļu vadītu pareizu rīcību? Tā tam nevajadzētu būt. Jēzus ir 

pievilcīgs. Viņš ir mīlošs, žēlsirdīgs un līdzjūtīgs. Viņš vēlas kļūt par mūsu 

draugu.” (“Signs of the Times”, 17.03.1887.) 

Tas ir dziļš un nepieciešams brīdinājums cilvēkiem, kuri aicināti sludināt gala laika 

pravietojumus! 

Sludinātāji nedrīkst Bībeles pravietojumus izmantot iebiedēšanai. Dieva mērķis, 

atklājot gala laika notikumus, ir nevis mūs biedēt, bet sagatavot; pietuvināt Sev, 

nevis atbaidīt; radīt mūsos cerību un mieru, nevis mūs satraukt. Ja es cenšos 

salīdzināties ar Dievu tāpēc, ka nav daudz laika atlicis, es patiesībā nepazīstu un 

nemīlu Dievu. Kalpošanai Kungam ir tikai viens pareizs motīvs. Elenas Vaitas 

vārdiem runājot, “Jēzus ir pievilcīgs”. Sludinot gala laika pravietojumus, mūsu 

vadmotīvam jābūt Viņa mīlestībai. Ieraugot Viņa rakstura labvēlību, mēs tiekam 

aizkustināti! Ieklausīsimies, ko par to sacīja ķēniņš Dāvids:  

“Vienu es izlūdzos no Tā Kunga, pēc kā es kāroju: ka es varu palikt Tā Kunga 

namā visu savu mūžu, skatīt Tā Kunga jaukumu un pielūgt Viņu Viņa svētajā 

vietā, jo Viņš mani apslēpj Savā mājoklī ļaunā dienā, Viņš mani sargā Savas telts 

pavēnī un ceļ mani augstu uz klintskalna.” (Ps.27:4,5) 

Ievērojiet, Dāvids koncentrējas nevis uz grūtībām, bet Dieva rakstura burvību. 

Šajā kontekstā, attiecībā uz “ļaunajām dienām” Dāvidā ir pārliecības, nevis baiļu 
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gars. Tas ir veselīgs veids, kā raudzīties uz “ļaunām dienām”, uz gala laika 

notikumiem!  Katram no mums sev jāpajautā, vai arī mums par Dievu ir līdzīgas 

sajūtas kā Dāvidam. Vai mūs aizrauj Dieva rakstura “jaukums”? Ja tā nav, mūsu 

galvenajai prioritātei jābūt iegūt tik patiesu Dieva mīlestības vīziju, ka pilnībā 

aizraujamies ar sava Glābēja nesavtīgo mīlestību. Bez šī pieredzes konteksta, 

gala laika notikumi mūsu trauslajās sirdīs var radīt tikai bailes. 

Ja gala laika notikumiem ļaujam aizēnot Jēzu, tos nav iespējams pareizi izprast. 

To darot, tiek izvirzītas baiļu izraisītas spekulācijas un viltus trauksmes, kuru 

mērķis ir satracināt cilvēkus mēģināt izrēķināt nākotnes notikumus, nevis 

uzticēties Kristum un pieņemt Viņa dāvāto drošības sajūtu. Koncentrēšanās tikai 

uz gala laika notikumiem veicinās neveselīgu tieksmi meklēt vainīgos, pastiprināti 

uzsvērt briesmu apdraudējumu, un likt cilvēkiem justies nedrošiem un apšaubīt, 

vai viņi spēs izturēt šos gala laika notikumus. Neapšaubāmi, gala laiks ir būtiska 

mūsu vēsts sastāvdaļa. Bet, tāpat kā citas doktrīnas, arī šī kalpo tās dieva 

dotajam mērķim tikai tad, kad to uztveram kā logu, caur kuru ieraudzīt Dieva 

mīlestību. 

Tādēļ aplūkosim gala laika notikumus no šādas perspektīvas, un redzēsim, ko 

tādējādi atklāsim. 

 

Gala laika notikumu pamat dinamika 

Sāksim pētīt gala laiku, uzdodot vienkāršu jautājumu: 

Kādu pamat dinamiku varam sagaidīt īstenojamies cilvēces vēstures pēdējos 

notikumos? 

Jēzus Jāņa 16:1-4 mums atbild: 

“To Es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Tie jūs izslēgs no draudzes, 

un nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojis. Bet to 

viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne Mani. Bet to Es uz jums esmu 

runājis, lai jūs, kad viņu laiks nāks, atcerētos, ko Es jums esmu teicis.” 

Nepalaidiet garām to, ko Jēzus šeit vēlas pateikt, jo tas ir ļoti svarīgi. Būtībā, Viņš 

saka: “Pasaules gala laikā notiks šādi: būs cilvēki, kuru izpratne par Dievu liks 

nogalināt Dieva vārdā. Viņu teoloģiskie uzskati sekmēs vardarbību. Viņi nodosies 

plašai vajāšanas kampaņai, jo uzskatīs, ka tādējādi kalpo Dievam.” Bet, ja viņi 
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pazītu Dieva patieso būtību, viņi nekad Viņa vārdā nenodotos vardarbībai. Vai 

redzat saistību? Tas nozīmē, ka mums svarīgākais ir izvērtēt,  kā mēs savās 

sirdīs redzam Dieva būtību. Tas nozīmē arī to, ka mums pasaulei dedzīgi 

jāsludina precīza Dieva rakstura atklāsme! 

Kāpēc? 

Jo, saskaņā ar Jēzus teikto, mums kā cilvēkiem ir tieksme pārprast Dieva 

raksturu un būtību tik lielā mērā, ka to izmantosim kā ieganstu, lai Viņa vārdā 

veiktu vardarbību. Faktiski, šāda teoloģiskā perspektīva ir dominējusi cilvēces 

vēsturē, kā rezultātā norisinājās tik liela vardarbība, kas raksturo mūsu pasaules 

tumšos laikmetus. Pagāniskajā senatnē cilvēki ticēja, ka viņi Dieva dusmas var 

nomierināt un remdēt tikai ar savām ciešanām. Dažkārt tas nozīmēja zināmas 

darbības, kā rezultātā cilvēks nodarīja pāri pats sev. Dažkārt tas nozīmē pildīt 

reliģisko vadītāju uzdotos pienākumus. Dažkārt tas nozīmēja karot Dieva vārdā. 

Un dažkārt tas pat nozīmēja upurēt cilvēkus. Mēs to varētu nodēvēt par 

nomierināšanas teoloģiju.  

Tā pamatideja ir visnotaļ vienkārša, bet briesmīgi tumša – Dievs pret cilvēkiem 

izjūt nosodījumu un dusmas, un tikai tad, kad pienesīsim zināmus upurus, lai Viņa 

dusmas nomierinātu, Viņš mūs vairs nesodīs un nemocīs. Centieni īstenot 

nomierināšanas teoloģiju var būt dažādi izpirkuma veidi: emocionāls 

pazemojums, fiziska sevis iespaidošana, zināmas naudas summas maksāšana 

baznīcai, vai dažādu reliģisko sistēmu noteikto uzdevumu pildīšana. Tas var būt 

arī kopējā “grēkāžu” sodīšanā, kad viens cilvēks vai cilvēku grupa kļūst par upuri, 

ko pienesam Dievam. Taču Bībeles Dievs – vienīgais un patiesais Dievs – Israēla 

tautai skaidri pateica, ka Viņš nav šāds Dievs:  

“Tie Mani atstājuši, šo vietu negodā likuši, tur upurējuši citiem dieviem, kurus 

nepazina ne viņi, ne viņu tēvi, ne Jūdas ķēniņi, un šo vietu aptraipījuši ar 

nevainīgām asinīm, jo tie Baalam cēluši altārus un tam nesuši savus bērnus kā 

dedzināmo upuri, ko Es nekad neesmu pavēlējis un kas Man nekad nav nācis 

prātā.” (Jer.19:4,5) 

Ievērojiet frāzi: “kas Man nekad nav nācis prātā”. Nomierināšanas teoloģija ir 

pilnīgā pretstatā Dieva būtībai, taču tā ir dziļi iesēdusies cilvēku psihē, jo ir 

dabiska reakcija mūsu vainas apziņai. Mūsu kauna un vainas sajūta liek visu 
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slikto, kas ar mums notiek, uztvert kā Dieva bargo sodu, kas, savukārt, liek mums 

meklēt veidu, kā, ar dažādiem upuriem, Dievam pielabināties. Pārdomājiet to ļoti 

rūpīgi, jo tūlīt, attiecībā uz laika gala notikumu norisi, atklāsim apskaidrojošu 

epifāniju. Jēzu pie krusta piesita reliģiski cilvēki, kuri vadījās pēc uz glābšanas-

caur-darbiem un nomierināšanas vadlīnijām izpratnē par Dievu. Reliģiskie 

vadītāji saprata, ka viņi zaudē kontroli pār Jēzus sekotājiem. Pamatojoties uz 

savas teoloģijas loģiku, viņi pieņēma kalkulētu, pragmātisku lēmumu, kā cēlonis 

bija viņu izkropļotā Dieva būtības uztvere: “Mums ir labāk, ka viens cilvēks mirst, 

ja to prasa tautas labums, nekā kad visa tauta iet bojā” (Jņ.11:50). 

Viņi iedomājās, ka Jēzus nogalināšana apstādinās to katastrofu, ko viņi 

paredzēja tuvojamies. Līdzīgi, pamatojoties uz Jēzus teikto, arī pēdējās 

vajāšanas kampaņas cilvēces vēsturē dzinulis būs izkropļota izpratne par Dievu, 

kas vajātājiem liks domāt, ka ar uzspiestu politiski-reliģisko sistēmu viņi kalpo 

Dievam. Jēzus skaidri pateica, kas notiek, kad cilvēki Dieva vārdā cenšas 

vardarbīgi iespaidot citus: “Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, 

ne Mani.” Citiem vārdiem sakot, pazīt īsto Dievu nozīmē Viņa vārdā nelietot 

vardarbīgas metodes. 

Apbrīnojami!  

Tagad saprotam pamat jautājumu, kas norisināsies cilvēces vēstures gala laikā. 

Kad pasaule beigās sadalīsies vajātājos un vajātajos, katrs atklās savu izpratni 

par Dieva būtību. 

Iedziļināsimies vēl vairāk. 

 

Citādāka vara 

Mateja 24. nodaļā Jēzus uzskaita virkni lietu, ko mēs dēvējam par gala laika 

“zīmēm”. 14. pantā viņš nosauca pēdējo un svarīgāko zīmi: “Un šis Valstības 

evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals”. 

To sakot, Jēzus lietoja Saviem laikabiedriem konkrētus, labi saprotamus un 

pazīstamus vārdus. Vārds “evaņģēlijs”, kas grieķu valodā ir euaggelion, tolaik bija 

plaši lietots jēdziens militāras uzvaras apzīmēšanai. Kad senā impērija uzvarēja 

kādā bruņotā konfliktā, jēdziens euaggelion tika lietots, lai pasludinātu uzvaras 

“labo vēsti”. Jēzus ar nolūku izmantoja vārdu, ar kuru parasti apzīmēja militāru 
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uzvaru, lai mainītu tā nozīmi un parādītu, ka ir pienākusi citādāka valstība, kas 

balstīta uz citādāku varu. Viņa valstība krasi atšķiras no citām. Faktiski tā ir pilnīgs 

mūsu pasaules varas struktūru pretstats. 

Jēzus ienāca šai pasaulē un nodibināja Savu draudzi, pamatojoties uz 

nepiespiestas mīlestības principiem. Izmantojot tā laika leksiku, Viņš Savas 

valstības attiecību dinamiku nosauca par “agape”. Jēzus aprakstīja šo principu, 

sakot: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis (agapao), ka Viņš devis Savu 

vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo 

dzīvību” (Jņ.3:16). 

Dieva eksistences būtību noteikti raksturo devība. 

Dievs pie krusta Sevi atdeva nāvei un ciešanām, lai pierādītu Savu mīlestību uz 

mums. Šī mīlestība ir vara – vienīgā vara – ko Viņš pielieto, lai nodrošinātu mūsu 

glābšanu. Krusts atklāj, ka Dievs vēlas cilvēkus piesaistīt tikai un vienīgi caur 

Savas mīlestības varu. Viņu neinteresē vardarbīga spiediena rezultātā radusies 

ārēja pakļaušanās. Jēzus nepiespiestās mīlestības principu attiecināja arī uz 

cilvēku savstarpējām attiecībām kopumā, īpaši uzsverot attiecības draudzē. 

Lasīsim Mateja 20:25-28: 

“Jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām un lielie kungi tās apspiež. Bet pie 

jums tā nebūs būt; bet, kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulainis. Un, ja 

kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps; tā kā Cilvēka Dēls nav nācis, 

lai Viņam kalpotu, bet ka Viņš kalpotu un atdotu Savu dzīvību kā atpirkšanas 

maksu par daudziem.”  

Tādu draudzi Jēzus vēlējās redzēt, tādu Viņš bija paredzējis draudzes darbību. 

Un tas ir tas, kā, caur Viņa draudzi, Viņš vēlējās, lai Viņa raksturu ierauga un 

iepazīst visa pasaule. Viņa dzīve, nāve un mācības iedarbināja nevardarbīgu un 

brīvprātīgu attiecību sistēmu. Viņa valstība ir krass pretstats jebkādam 

teoloģiskam, emocionālam vai vardarbīgam spiedienam uz cilvēku viņa 

personīgajās attiecībās ar Dievu. Pēc tam, kad Jēzus, nodibinājis Savu draudzi 

nepiespiestās mīlestības dinamikā, atgriezās debesīs pie Tēva, Viņa mācekļi 

turpināja Viņa aizsākto darbu: a) viņi sludināja evaņģēliju, jeb labo vēsti, par 

Dieva neuzspiesto mīlestību kā vienīgo pareizo pamatu cilvēku attiecībām ar 

Dievu; un (b) viņi draudzē kā derības kopienā īstenoja Viņa mīlestības principu, 
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kas nozīmēja, ka cilvēki pievienojās draudzei brīvprātīgi, atbildot uz Dieva 

mīlestību. 

Draudze nav civila sistēma, kas ar likumu palīdzību uzspiež cilvēkiem tās 

uzskatus; draudze ir derības sistēma, kas izceļ Dieva rakstura un būtības 

pievilcību kā aicinājumu uz kuru katrs var atbildēt ar “jā” vai “nē”. Saprotot, ka 

evaņģēlija pamats ir neuzspiesta mīlestība, pamanīsim, ka visas pārējās 

politiskās un reliģiskās sistēmas, kas mēģina Kristus vārdā izmantot varu, 

patiesībā ir pret Kristu. Un tas mūs atved pie Daniela un Atklāsmes grāmatas 

pravietojumiem. 

 

Daniela un Atklāsmes grāmatas 

Daniela un Atklāsmes grāmatās varam lasīt, kā  Jēzus ar mīlestību un patiesību 

uzvarēja viltu, maldus un vardarbību. Tā ir Bībeles pravietojumos iestrādātā 

pamat loģika. Ja mēs to neievērojam, neizpratīsim visu tās būtību. 

Aplūkosim to tuvāk. 

Daniels raksta par virkni pasaules impēriju. Katra no tām cenšas iegūt pārākumu 

pār pārējām, izmantojot nežēlīgu varu, taču, nenovēršami, tās nemitīgi nonāk 

viena otras varā. Daniels šo paš-iznīcinošo vardarbības ciklu apraksta Daniela 

8:4-9: 

“Es redzēju, kā auns ar saviem ragiem badījās pret vakariem, pret ziemeļiem un 

pret dienvidiem; un neviens zvērs nevarēja viņa priekšā pastāvēt, un neviens 

nevarēja izglābties no viņa varas. Viņš darīja ko gribēdams un kļuva arvien 

stiprāks. Aunu vēl uzmanīgi novērodams, es jau ievēroju no rietumiem nākam āzi 

un ejam pāri visai zemei, nemaz nepieskaroties ar kājām zemes virsai. Āzim uz 

pieres bija stalts rags. Kad tas pienāca pie auna ar tā diviem ragiem, kuru es 

redzēju stāvam pie upes, tas drāzās dusmu pilns aunam virsū ar visu savu spēku. 

Un es redzēju, kā tas pievirzījās aunam un dusmās viņam uzbruka, to badīja un 

tam nolauza abus tā ragus.  

Aunam nebija spēka tam pretoties; tāpēc āzis nogāza to pie zemes un samina ar 

kājām, un nebija neviena, kas izglābtu aunu no viņa varas. Tad āzis kļuva 

pārmērīgi liels, bet, kad tas bija visstiprāks savā spēkā, tam nolūza viņa lielais 

rags un tā vietā uzauga četri skaisti un ievērības cienīgi ragi virzienā uz visām 
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četrām debess pusēm. No viena no tiem izcēlās mazs radziņš, bet tas kļuva 

pārmērīgi liels virzienā uz dienvidiem, uz rītiem un uz skaistākās zemes pusi.”  

Ievērojiet, kā Daniels izceļ pieaugošās sevis slavināšanās iezīmes: 

 “arvien stiprāks” 

 “visstiprāks savā spēkā” 

 “pārmērīgi liels” 

Ievērojiet arī, kā aprakstīta vara un vardarbība: 

 “dusmu pilns” 

 “dusmās” 

 “viņam uzbruka” 

 “nogāza to pie zemes” 

 “samina ar kājām” 

Katra valstība gūst virsroku pār otru tikai ar vardarbību. Aprakstot pēdējo valstību 

pravietiskajā sižetā, Daniels 24. – 25. pantā rakstīja: 

“Viņam būs liela vara, bet ne viņa paša varas dēļ; viņš ārkārtīgi daudz postīs, un 

viņam izdosies, un viņš to darīs; viņš postīs varenos un arī svēto tautu. Viņa 

gudrības dēļ viltība, kuru viņš izmanto savos paņēmienos, tam izdosies; viņš 

paliks augstprātīgs un pavisam negaidīti daudzus pazudinās. Bet, kad viņš 

sacelsies pret Valdnieku, kas ir visu valdnieku Valdnieks, tad Tas to satrieks bez 

cilvēku roku palīdzības.” 

Arī šī vara gūst virsroku, izmantojot iznīcību un melus. Bet tad Daniels mums 

atklāj kaut ko jaunu un citādāku. Šī stiprā vara uzvar visu un visus, līdz sastopas 

ar “valdnieku Valdnieku”, kas ir Mesija. Jēzū šī sevis cildināšana atradusi 

līdzvērtīgu pretinieku, bet ne tā, kā mēs to varētu domāt. Daniels saka, ka, kad šī 

vara nostāsies pret Jēzu, tā tiks sagrauta “bez cilvēku roku palīdzības”. Citiem 

vārdiem sakot, Jēzus neiekaro ar tādiem līdzekļiem kā cilvēciskās varas. Viņš 

vadās pēc principiem, kas ir tieši pretēji šīs pasaules varu izmantotajiem 

principiem. Tās izmanto melus, viltu un vardarbību. Viņa ieroči ir patiesība un 

mīlestība. 

9.nodaļā Daniels sīkāk apraksta Mesijas ceļu pretī uzvarai, un tas ir satriecošs. 

Ievērojiet 26. panta teikto: “Svaidītais tiks nogalināts, gan ne viņa vainas dēļ”. Un 

tad 27. pantā ir teikts: “Un viņš ar daudziem slēgs ciešu derību uz vienu nedēļu; 
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un nedēļas vidū tiks atcelts kaujamais un ēdamais upuris”. Šis pravietojums 

paredz Jēzus kā upura nāvi. Vienīgais patiesais pasaules valdnieks brīvprātīgi 

upurēs Savu dzīvību pie Golgātas krusta – “bet ne viņa vainas dēļ”.  

Spēcīgi! 

Daniels vēlas, lai saprotam, ka Ķēniņš Jēzus īsteno citādu karu. Jēzus pie krusta 

nomira par Saviem ienaidniekiem, par katru no mums, kaut esam dumpīgi, krituši 

cilvēki. Viņš ļāva, lai izgāžam pār Viņu savas dusmas, un turpināja mūs mīlēt. Šis 

pravietojums īstenojās, kad Jēzus labprātīgi Sevi atdeva apvienotajai baznīcas 

un valsts varai. Jūdaisma reliģiskā sistēma apvienojās ar Romas politisko varu, 

lai nogalinātu Jēzu. Viņu nogalināja baznīcas-valsts savienība. Apbrīnojamākais 

tajā visā ir fakts, ka Viņam kā Dievam bija reāla vara pār tiem, bet Viņš labprātīgi 

padevās viņu vardarbībai. Jāņa 10:18 Jēzus sacīja: “Neviens to nav Man 

atņēmis, bet Es to atdodu pats no Sevis.” Kristū mēs redzam visuma valdnieku, 

kas iekaro mūsu pasaules varas un valstības. Bet kā Viņš to paveic? Upurējot 

Sevi mūsu naidam un dusmām! 

Cilvēka daba un visas mūsu pasaules varas darbojas pēc pašsaglabāšanās 

principa, lai ko tas arī maksātu. 

Nogalini, vai tevi nogalinās. 

Dots devējam atdodas. 

Tu iesit man, es iesitu tev. 

Uzvar stiprākais. 

Jēzus ienāk šajā cikliskās vardarbības sistēmā, un rīkojas pretēji cilvēka dabai: 

Viņš uz naidu atbild ar mīlestību. Pēteris 1.Pētera 2:23,24 paskaidro: “Viņš 

zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciezdams nedraudēja, bet atstāja visu Tam, kas 

spriež taisnu tiesu. Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, 

grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.” Tikai mīlot 

savu ienaidnieku iespējams sagraut savstarpējo naidu, un to aizvietot ar jaunu 

attiecību dinamiku. Un tāds ir krusta dziedinošais spēks. Mēs Jēzū redzam 

mīlestību, ko nevar nomākt vai iznīdēt ar naidu vai vardarbību. 

Viņa mīlestība sagrauj visas pret-mīlestības varas! 

Lai ko mēs Viņam nodarītu, Viņš nekad nepārstās mūs mīlēt. Sastopoties ar 

Dieva mīlestību, redzam varu daudz spēcīgāku par jebkādu vardarbību. Mēs 
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varam izgāzt pār viņu visu savu naidu un dusmas, līdz tās apsīkst, taču tās Viņu 

nesagraus. Viņš uz mums lūkojas ar piedošanu Savā sirdī, līdz Viņa mīlestība 

mūs nomierina, vai mēs tai nostājamies pretī. Tā ir galvenā Daniela pravietojumu 

vēsts. 

Atgriežoties pie Atklāsmes grāmatas, lasām to pašu stāstu: mīlestība uzvar 

ļaunumu. Jānis Atklāsmes grāmatas sākumā saka: 

“Žēlastība jums un miers no Tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no tiem septiņiem 

gariem, kas Viņa goda krēsla priekšā, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais 

liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks. Viņam, kas mūs mīlējis, 

kas mūs ar Savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem un kas mūs darījis par 

ķēniņiem, par priesteriem Dievam, Savam Tēvam, Viņam lai ir slava un vara 

mūžu mūžos! Āmen!” (Atkl.1:4-6) 

Jānis vēlas, lai saprotam, ka Jēzus ir citādāks valdnieks. Viņa valdības pamatā ir 

fakts, ka Viņš mūsu labā ziedoja Savu dzīvību. Šī vēsts kļūst vēl skaidrāka, kad 

Jānis apraksta, kas norisinās visuma troņa istaba’. Lasīsim Atklāsmes 5:6,7: 

“Un es redzēju goda krēsla, četru dzīvo būtņu un vecajo vidū stāvam Jēru, kā 

nokautu, ar septiņiem ragiem un septiņām acīm, kas ir septiņi Dieva gari, izsūtīti 

pa visu pasauli. Viņš nāca un saņēma grāmatu no Tā labās rokas, kas sēd goda 

krēslā.” 

Tālāk lasām no 11. līdz 13. pantam: 

“Tad es redzēju un dzirdēju kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, 

dzīvām būtnēm un vecajiem, viņu skaits bija miriādu miriādes un tūkstošu 

tūkstoši, kas sauca skaņā balsī: ‘Cienīgs ir tas Jērs, kas tapa nokauts, ņemt 

spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību!’ Un es dzirdēju visu 

radību debesīs, virs zemes, apakš zemes, jūrā un visus, kas tur ir, sakām: ‘Tam, 

kas sēd goda krēslā, un tam Jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu 

mūžos.’” 

Jēzus ir slavas un goda vietā tieši tāpēc, ka Viņš mūsu labā ziedoja Savu dzīvību. 

Atklāsmes grāmatā vēstures pēdējie brīži aprakstīti tieši šīs uzvaras kontekstā. 

Jānis brīdina, ka, pretstatā Glābējam, kurš valda ar nepiespiestas mīlestības 

spēku, “lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu” dosies cīņā pret 

Jēzu un Viņa sekotājiem (Atkl.12:9). Atklāsmes 12:11 tiek aprakstīts cīņas 
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izšķirošais brīdis: “Viņi to uzvarējuši ar tā Jēra asinīm un ar savas liecības vārdu 

un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei.” Vēsts ir nepārprotama. Jēzus sekotāji 

Sātana gala laika vajāšanas sistēmas varu uzvarēs nevis ar atriebību, bet atbildot 

uz to ar Kristus mīlestību. Stāstā par Jēzu, īstie uzvarētāji uzvar zaudējot, jo 

nevardarbīga mīlestība ir patiesas uzvaras dziļais noslēpums. 

Mīlestība, kas ļaunumam neatbild ar ļaunumu! 

Mīlestība, kas pakļaujas vardarbībai, nevis atbild ar vardarbību! 

Mīlestība, kas drīzāk mirtu, nekā ienīstu ienaidniekus! 

Atbildot naidam un vardarbībai ar naidu un vardarbību, rodas tikai vairāk naida 

un vardarbības. Vardarbība rada vardarbību. Kamēr uz vardarbību atbildēs ar 

vardarbību, šis cikls burtiski nekad nebeigsies, vienīgi, kad abas karojošās puses 

būs pilnībā iznīcinātas. Atklāsmes grāmatas 13. nodaļā sastopamies ar jūras 

zvēru un zemes zvēru – Romas katoļu baznīcu un protestantu Ameriku. 

Pravietojums mūs brīdina, ka šīs divas varas ar laiku apvienosies, lai uzspiestu 

pasaulei “zvēra zīmi”.  

 Tiks ieviesti likumi par lūgšanām un dievkalpošanu, kā mērķis būs Dieva 

vārdā kontrolēt cilvēku apziņu. 

 Ar laiku tiks atņemta reliģiskā brīvība, un jēram līdzīgais zvērs “runāja kā 

pūķis”. 

 Protestantu Amerika kļūst par politisko dzinēju, kas pasaulē radīs 

personīgās sirdsapziņas un rakstura krīzi. 

 Sistēma diktēs, ka “neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs 

zīmes - zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa” (17. pants). Citiem vārdiem 

sakot, šī sistēma katram, kurš pretosies tās varai, uzliks ekonomiskas 

sankcijas. 

Atklāsmes grāmatā atklājas divi varas veidi: Jēra vara pret Pūķa varu. Sātana 

īstenotā vara un pasaulīgās sistēmas, kas seko viņa vadībai, ir vardarbīgā vara. 

Turpretī Jēzus vara ir nesavtīgā mīlestība. Mīlestība pret vardarbību! Tā kodolīgi 

varētu raksturot Daniela un Atklāsmes grāmatu saturu. Un, ja tāds ir šis stāsts, 

katram no mums savās sirdīs jāpajautā: Vai mēs tiešām pazīstam Jēzu kā 

patieso Dieva rakstura atklāsmi? Kad pasaulē norisināsies pēdējie vēstures 

notikumi, katrs no mums ar savu rīcību atklās, kā uztveram Dievu. Katram no 
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mums būs jāizvēlas, kurā pusē nostāties. Vai nu mēs, pašsaglabāšanās instinkta 

vadīti, nostāsimies pusē, kas ierobežo vai aizliedz reliģisko brīvību; vai paliksim 

uzticīgi brīvajai gribai, saskaņā ar Dieva neuzspiesto un nevardarbīgo mīlestību. 

Un tā beigsies šīs pasaules vēsture. 

 

Septītā diena: Jautājumi pārrunām 

Miniet piemērus, kad esat jutuši kārdinājumu mīlestības vārdā izdarīt uz kādu 

spiedienu. Varbūt jūs esat redzējuši, kā to dara citi? Kāds bija tā rezultāts? Kā, 

jūsuprāt, to var labot?  

Vai iespējams, ka adventisti kritīs kārdinājumu censties kādu (draudzē, vai ārpus 

tās) piespiest ticēt vai rīkoties kādā konkrētā veidā? Kā mēs to varam atrisināt un 

mainīt, paši neizmantojot spiedienu vai vardarbību? 

Vai, cenšoties “pakļauties vardarbībai nevis atbildēt ar vardarbību”, iespējams 

krist otrā galējībā, un kļūt par “kājslauķiem”? Kā no tā izvairīties? 

Kā jūs pēdējā mēneša laikā esat atklājuši savu attieksmi pret Dievu? 

 

Aktivitāte grupās: 

1. Papildiniet vai turpiniet izrotāt pirmajā dienā izveidoto modeli. 

2. Kā grupa miniet vismaz vienu piemēru, kad esat redzējuši kā kāda 

adventistu grupa vai indivīds cenšas piespiest cilvēkus ticēt vai rīkoties tā, 

kā viņi to uzskata par pareizu. Atcerieties, praktiski vienmēr tas ir darīts ar 

labiem nodomiem: kādi tie ir? 

Tagad miniet vismaz divus veidus, kā šī grupa vai indivīds būtu varējuši izmantot 

neuzspiestu mīlestību. Kāds, jūsuprāt, būtu bijis rezultāts? Pieminiet arī to, kādai, 

jūsuprāt, jābūt šīs personas vai grupas atbildei, ja uzrunātais cilvēks izvēlas 

nesekot Dieva ceļam. 

Tagad… vai variet to praktizēt arī savās dzīvēs? Miniet konkrētus piemērus. 
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Vadītājam iepriekš jāpastāsta jauniešiem: 

Šajā atgriešanās sabatā mūsu tēma ir Kristus otrā atnākšana. Šī var būt lieliska 

iespēja jūsu draugiem, kas attālinājušies no draudzes kopienas, piedzīvot otro 

atgriešanos mūsu draudzes kopienā. 

 

Astotā diena: Otrā atnākšana 

 

Mīlestība, kas ilgojas 

Septītās dienas adventistiem Jēzus otrās atnākšanas bībeliskā patiesība ir 

iekļauta nosaukumā. Vārds “advente” nozīmē “ierašanos” vai “atnākšanu”. 

Dēvējot sevi par adventistiem, mēs sevi identificējam kā kopienu, kas novērtē 

skaistāko iespējamo cerību. Mūsu nosaukums pasludina, ka tas pats Jēzus, kurš 

pirms 2000 gadiem ieradās mūsu pasaulē – kurš piedzima Marijai Betlēmē, tika 

sists romiešu krustā, trešajā dienā augšāmcēlās, un pacēlās atpakaļ debesīs, - 

atkal atgriezīsies, lai darītu galu visam ļaunumam un sāpēm, un ievadītu mūs 

jaunā, nevainojamas attiecību harmonijas pasaulē. 

Taču, ja neuzmanīsimies, aizrausimies cenšoties pierādīt kā Viņš atgriezīsies, un 

aizmirsīsim kāpēc Viņš atgriezīsies. Tradicionāli, cīnoties pret slepenās 

aizraušanas doktrīnu, evaņģelizācijas darbā, esam daudz uzmanības veltījuši 

sludinot, kā notiks Viņa atgriešanās. Jā, mums ir skaidri jāatklāj, kā notiks Kunga 

atgriešanās, bet nedrīkst aizmirst sludināt Viņa atgriešanās iemeslu. Otrās 

atnākšanas sludināšanas mērķim nevajadzētu būt vienkārši pierādīt, kā tas 

nenotiks, bet gan atklāt skaistu, aicinošu ainu, ko tā patiesībā nozīmē. Cenšoties 

ar otrās atnākšanas sludināšanas palīdzību tikai atspēkot pēkšņās aizraušanas 

doktrīnu, zaudētāji esam gan mēs paši, gan pārējā pasaule, jo mūsu otrās 

atnākšanas doktrīnā atrodama ļoti, ļoti, ļoti laba vēsts, kuru nepieciešams darīt 

zināmu visā pasaulē. Tāpat kā citas bībeliskās patiesības, arī otrā atnākšana 

kalpo kā logs, caur kuru ieraudzīt Dieva mīlestību, tāpēc tagad ielūkosimies šajā 

logā. 

 

Mīļotais debesīs 
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Kad Jēzus pirmo reizi ieradās uz zemes, Jānis Kristītājs viņu identificēja, 

nosaucot par debesu līgavaini, kurš meklē Savu iemīļoto uz zemes. Jānis, redzot, 

ka viņa sekotāji greizsirdībā protestēja, ka cilvēki vairāk pievēršas Jēzum, sacīja: 

“Kam pieder līgava, tas ir līgavainis; bet līgavaiņa draugs, kas stāv un klausās 

viņa vārdos, no sirds priecājas par līgavaiņa balsi. Šis mans prieks nu ir 

piepildījies. Viņam vajag augt, bet man iet mazumā.” (Jņ.3:29,30) 

Vai ievērojāt? 

Jānis Jēzu nosauca par “līgavaini”, bet sevi par “līgavaiņa draugu”, vai, ko mēs 

mūsdienās saucam par vedēju jeb “līgavaiņa brāli”. 

Mēs jau ļoti labi zinām, ka Jēzus ieradās uz šīs pasaules, lai mūs glābtu no grēka 

un vainas, un mēs par to slavējam Dievu, taču šeit paveras vēl kāds aspekts. 

Viņš ieradās ne tikai, lai izglābtu mūs no grēka, bet lai mūs iekļautu Savā 

mīlestībā. Glābšanas plāns ne tikai atpestī no nepatikšanām, bet tas paver ceļu 

uz Dieva sirdi. Mūsu glābšanai ir mērķis un nolūks. Mēs tiekam izglābti no ļoti 

sliktas situācijas, un nonākam ļoti patīkamā situācijā. No grēka mīlestībā! Dievam 

ne tikai ir mūsu žēl, bet Viņš pēc mums ilgojas kā mīļotais ilgojas pēc savas 

mīļotās. Tā ir lielā kopaina. 

Ecēhiēla grāmatas 16. nodaļā Dievs mums atklāj emocionālu stāstu. Lasīsim no 

4. līdz 8. pantam: 

“Tava piedzimšana: tai dienā, kad tu piedzimi, nepārgrieza tavu nabas saiti, 

nenomazgāja tevi ar ūdeni, lai tu būtu šķīsta, nenoberza tevi ar sāli un neietina 

tevi autos. Neviena acs neapžēlojās par tevi, lai tev parādītu mīlestību un sniegtu 

palīdzību. Tieši otrādi: tevi izmeta laukā. Tik maz tevi ievēroja tai dienā, kad tu 

piedzimi. Es gāju toreiz tev garām un redzēju tevi atstātu tavās asinīs 

ķepurojamies un tev teicu: tev būs dzīvot! - Tiešām, Es teicu tev tavās asinīs: tev 

būs dzīvot! Audz un pieaudz ar laiku skaitā kā zāļu stiebri tīrumā. Tad Es 

audzināju tevi, un tu uzaugi un attīstījies pilnā jaunības krāšņumā. Tavas krūtis 

piebrieda, tavi mati sacirtoja un sakuploja, taču tu biji vienmēr vēl plika un kaila. 

Un, kad Es tev atkal gāju garām un tevi skatīju, tad redzi, jau bija klāt tavs laiks 

mīlēt un par sievu kļūt. Tad Es izplētu Savu apmetņa stūri pār tevi un apsedzu 

tavu kailumu; Es zvērēju tev uzticību un stājos ar tevi derībā, saka Dievs Tas 

Kungs, un tu Man piederēji.”  
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Apbrīnojami, ka Visvarenais Visuma Radītājs atklātu šādu stāstu! Skaidri 

redzams, ka Viņš vēlas, lai mēs kaut ko saprotam un jūtam. Iedziļināsimies šajā 

stāstā. Tātad, Dievs atklātā tīrumā atrod pamestu zīdaini – kailu, asiņainu un 

nemazgātu. No zīdaiņa vēl karājas nabassaite; izskatās tā, it kā bērns būtu 

izplēsts no mātes miesām bez jebkādas līdzjūtības. Dievs teica: “Neviena acs 

neapžēlojās par tevi”. Cik grafisks un atklājošs mūsu kā cilvēku šausmīgās 

nolemtības atainojums. Te saprotam, ka mūsu kritušo stāvokli raksturo 

mīlestības trūkums. 

 

Mums… Nepieciešama… Mīlestība! 

To Dievs redz mūsos. 

To Viņš redz mūsu pazudušajā stāvoklī. 

Un Viņš zina, ka mūs var izglābt vienīgi Viņa mīlestība. 

Tāpēc Viņš saka: “Es gāju toreiz tev garām un redzēju tevi atstātu tavās asinīs 

ķepurojamies un tev teicu: tev būs dzīvot! - Tiešām, Es teicu tev tavās asinīs: tev 

būs dzīvot!” Mēs mirām savos grēkos, bet atnāca Dievs, paņēma mūs, pamesto 

un nemīlēto bērnu, rokās, un izteica mums dzīvības vārdus. Viņš mums saka: 

“Tev būs dzīvot!” Tad, Viņa mīlošajā aprūpē, bērns attīstās un izaug par skaistu 

sievieti. Dievs teica: “Bija klāt tavs laiks mīlēt”.  

Cik neparasti! 

Nepalaidiet garām Dieva sirdi. Mūs uzlūkojot, Viņš cenšas ieraudzīt kaut ko 

konkrētu un īpašu. Viņš vēlas, lai mēs garīgi pieaugam un nobriestam, un 

iemīlam Viņu tāpat, kā Viņš mūs mīl. Pēc Elenas Vaitas domām, Bībeles 

lasīšanas galvenais mērķis ir iemīlēt Jēzu. Ieklausieties: 

“Jums jāpēta Bībele; jo tā stāsta par Jēzu. Lasot Bībeli, jūs ieraudzīsiet Jēzus 

neizmērāmo pievilcību. Jūs iemīlēsiet Cilvēku pie Golgātas krusta, un varēsiet 

sludināt pasaulei: ‘Viņa ceļi ir patīkami, un visi Viņa ceļi ved pie miera.’ Jums jābūt 

Kristus vēstnešiem pasaulei. Jūs varat pasaulei parādīt, ka jūsos mājo mūžības 

cerība.” (“Life Sketches”, 293.lpp.) 

Atgriezīsimies pie Ecēhiēla grāmatā aprakstītā stāsta. Dievs redz, ka esam gatavi 

mīlestībai: “Es izplētu Savu apmetņa stūri pār tevi un apsedzu tavu kailumu; Es 
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zvērēju tev uzticību un stājos ar tevi derībā, saka Dievs Tas Kungs, un tu Man 

piederēji.” 

Apbrīnojami! 

Principā, te Dievs saka: “Es tevi tik ļoti mīlu, ka vēlos, lai tu kļūsti par Manu sievu.” 

Dievs mums dod dzīvību – vai pestīšanu -, mūs mīlot tik ļoti, ka mēs 

pilnveidojamies un uzplaukstam. Tad Viņš mūs bildina cerībā, ka teiksim Viņam 

“Jā” vārdu un mīlēsim arī Viņu. Tas ir īstais glābšanas plāna mērķis. Pravietis 

Hozeja padziļina izpratni par šo aspektu. Viņš kritušās cilvēces stāvokli pielīdzina 

seksuālai netiklībai. Lasīsim Hozejas 2:15: 

“Viņa grezno sevi ar pieres sprādzēm un kakla vijām un skrien pakaļ saviem 

mīļākajiem, bet Mani pilnīgi aizmirst, saka Tas Kungs.” Visi grēki ir garīga laulības 

pārkāpšana, jo grēks savā pamatā ir mīlestības trūkums. Katrs grēcinieks ir 

netikle, kas meklē mīlas dēkas ar lietām, kā dēļ Dievs vairs nav mūsu mīlestības 

un dedzības centrā. Kā Dievs rīkosies? Kā Viņš mūs glābs? Piespiedīs ar varu? 

Manipulēs ar mums? Nē. 

Vardarbība un manipulācija ir pretrunā mīlestībai, tādēļ arī pretrunā Dieva 

būtībai, jo “Dievs ir mīlestība’ (1.Jņ.4:8). Tātad, Viņam ir cits plāns. Hozejas 2:16 

lasām: “Tāpēc, raugi, Es viņu vilinādams aizraušu un vedīšu viņu tuksnesī un 

runāšu laipni ar viņu.” Dievs aizvilinās! Parasti cilvēki, domājot par Dievu, Viņu 

neasociē ar vilinājumu. Taču šeit tas ir skaidri rakstīts. Dieva plāns ir mūs glābt, 

vilinot pie Sevis. Šis ir pravietojums par Mesiju, Jēzu Kristu, kuru Jānis Kristītājs 

nosauca par “līgavaini”, un kurš ieradās uz šī pasaules, lai atrastu Savu līgavu. 

Tāpēc mums nevajadzētu justies pārsteigtiem, ka Jēzus par Savu nāvi pie krusta 

runā mīlestības valodā. Izlasiet Jāņa 12:32: “Bet, kad Es no zemes tikšu 

paaugstināts, Es visus vilkšu pie Sevis.”  

Ziedojot Savu dzīvību nesavtīgā upurī, Jēzus pie krusta pilnība atklāja Savu 

mīlestību uz mums. Un, ja raudzīsimies uz šo mīlestību, tā mūs pievilinās tuvāk 

Viņa sirdij. Mūsu sirdis sāks ilgoties pēc Viņa sirds, tādēļ mēs Viņam tuvosimies. 

Atgriezīsimies pie Hozejas 2:18: “Tad tanī dienā, saka Tas Kungs, tu Mani sauksi: 

mans vīrs, un nesauksi Mani vairs: mans Baals (angliskajā tulkojumā – kungs).” 

Cik brīnišķīgs Dievs! Viņš ir visuma varenākā būtne, tomēr atsakās mūs piespiest 

ar varu. Viņš ar mums nevēlas kunga – kalpu attiecības, bet gan vīra – sievas 
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attiecības. Citiem vārdiem sakot, Viņš vēlas, lai labprātīga mīlestība būtu 

vadmotīvs, kas nosaka mūsu attiecības ar Viņu.  

21. un 22. pantā lasām: “Es saderēšos ar tevi uz mūžu mūžiem, Es gribu saistīties 

ar tevi savstarpējā uzticībā un paļāvībā pēc tiesas un taisnības laipnīgumā un 

žēlastībā, Es saderēšos ar tevi ticībā un nezūdamā uzticībā, un tu atzīsi To 

Kungu.” Jēzus ieradās uz šīs zemes, lai piepildītu šo pravietojumu. Nostājoties 

mūsu priekšā un solot nemainīgu uzticību, Viņš piedāvā mūžīgu derību, kas 

nekad netiks salauzta, un tieši to nozīmē Viņa otrā atnākšana. 

 

Būt kopā ar mums 

Vēlreiz izlasīsim Jāņa 14:1-3, šoreiz īpašu uzmanību veltot otrajai atnākšanai: 

“Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz 

mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu 

sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un 

ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs.”  

Zinot gan Jāņa evaņģēlijā, gan visā Bībelē atklāto laulību kontekstu, tas, ko Jēzus 

šeit saka par Savu otro atnākšanu, šķiet saprotams un loģisks. Mēs redzam, ka 

Jēzus pareģoja Savu otro atnākšanu, izmantojot ar tā laika laulību ceremoniju 

saistītu terminoloģiju. Vispirms ir aplidošanas laiks. Ja vīrietis mīlēja kādu sievieti, 

viņš ar viņu komunicētu tā, lai viņu sev pievilinātu. Kad tas ir noticis, iestājas 

cerēšanās periods, kurā viņi viens otru iepazīst tuvāk un stiprina savstarpējo 

mīlestību. Tad vīrietis bildina sievieti. Ja viņa bildinājumu pieņēma, vīrietis dotos 

projām, apsolot sievietei, ka atgriezīsies un tad ņems viņu sev līdzi. Viņš devās 

projām praktisku apsvērumu dēļ – lai viņai sagatavotu vietu sava tēva namā. 

Citiem vārdiem sakot, Jēzus apsolīja ne tikai atgriezties, bet atgriezties pēc 

Savas līgavas. Viņš atgriezīsies uz zemes viena iemesla dēļ: Jo Viņš mūs 

neizsakāmi mīl, un vēlas pavadīt mūžību ciešā sadraudzībā ar mums. 

Neaizmirsīsim, ka Viņš sacīja: “Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur 

Es esmu, būtu arī jūs.” Vēlāk, īsi pirms nāves pie krusta, Jēzus atkal atklāja Savu 

sirdi: “Tēvs, Es gribu, lai, kur Es esmu, arī tie ir pie Manis, ko Tu Man esi devis” 

(Jņ.17:24). 

“Pie Manis.” 
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Tas ir tas, ko Viņš vēlas. Jēzus vēlas, lai mēs būtu pie Viņa. Iedomājieties kādu, 

ar kuru jums kopā ir patīkami, ar ko vēlaties pavadīt laiku – savu dzīvesbiedru, 

vecākus, labāko draugu. Doma ir vienkārša un skaista: mums patīk pavadīt laiku 

ar tiem, kurus mīlam. Apustulis Pāvils, runājot par laulību, velk paralēles Kristus 

mīlestībai uz Savu draudzi. Izlasīsim Efeziešiem 5:25-32: 

“Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats 

nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur 

vārdu, Sev Savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita 

tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem pienākas savas 

sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Jo neviens 

nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā, tāpat kā Kristus 

draudzi, jo mēs esam Viņa miesas locekļi. ‘Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un 

pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu miesu.’ Šis noslēpums ir liels: es to 

attiecinu uz Kristu un draudzi.” 

Svarīgākais ir pēdējais teikums: “Šis noslēpums ir liels: es to attiecinu uz Kristu 

un draudzi.” 

Pāvils norāda, ka laulāto attiecībās saskatāma dziļa, slēpta patiesība par mūsu 

attiecībām ar Jēzu kā Viņa mūžīgo līgavu. Dievs mums ir paredzējis prātam 

neaptveramas lietas. Dažas lietas ir jāpiedzīvo, lai tās saprastu. Tā ir arī ar mūsu 

laulību ar Kristu. Tā pārspēj intelektuālas izpratnes robežas. Tādēļ Pāvils to 

nodēvē par lielu noslēpumu. Jo vairāk piedzīvosim Jēzus mīlestību, jo labāk 

varēsim izprast savu vietu Dieva brīnišķīgajā plānā, Dieva mīlošajā sirdī. Šobrīd 

esam attiecību “cerēšanās” fāzē. Viņš mūs aizrauj, atklājot Savu raksturu, lai mēs 

varam pieaugt savā mīlestībā uz Viņu. Kristus līgavas lomas realitāte mums 

pilnībā atklāsies tikai kāzu dienā. Glābšanas vēsturē pienāks brīdis, kad draudze 

būs “gatava” stāties laulībā ar savu Kungu. Mūsu gatavību redzēs viss visums, 

un paziņos par gaidāmajām kāzām. Izlasīsim Atklāsmes 19:6-8: 

“Tad es dzirdēju balsi, tā bija kā liela ļaužu pulka kliegšana, kā lielu ūdeņu 

krākšana un kā stipra pērkona rūkšana, kas teica: "Alelujā! Jo ir sācis valdīt 

Kungs, mūsu Dievs, Visuvaldītājs. Priecāsimies, gavilēsim un dosim Viņam godu, 

jo atnākušas Jēra kāzas un Viņa līgava sataisījusies. Tai ir dots tērpties spožā, 

tīrā audeklā." Proti, audekls ir svēto taisnības darbi.” 
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Viss bībeliskais stāsts traucas pretī vienam kulminācijas brīdim: Jēzus 

atgriešanās uz zemes, lai saņemtu Savu dradzi kā Savu mūžības līgavu. 

 

Mūžīgais Shalom 

Salamana augstā dziesma ir pravietiska mīlas dziesma, kas sniedz unikālu 

ieskatu Kristus mīlestībā uz Savu draudzi. Šajā skaistākajā no mīlas dziesmām, 

ieraugām vēl vienu Dieva mīlestības šķautni, un to, kā tā ietekmē Viņa ļaudis. Šīs 

grāmatas nodaļās vīrietis un sieviete viens otram pauž savu mīlestību un 

pieķeršanos. Viņi dzejiski apraksta otra labās īpašības. Viņi viens otru cildina un 

slavē. Viņi pauž savas ilgas būt kopā, viens ar otru. Un, kad mēs jau sākam to 

norakstīt kā kārtējo pasaulīgo mīlas dziesmu, un brīnīties, kāpēc tā ir iekļauta 

Bībelē, dziesmas kulminācijā sieviete vīrietim atklāj ko ļoti dziļdomīgu: 

“Piespied mani kā zīmogu pie savas sirds un ļauj, lai es uzspiežos kā 

zīmoggredzens uz tavas rokas! Jo mīlestība ir spēcīga kā nāve, un tās karstums 

ir varens kā elle; tās versme ir ugunīga, un tās liesmas ir kā Dieva liesmas. Lieli 

ūdeņi nevar apdzēst mīlestību, nedz arī ūdens straumes to apslīcināt un nomākt; 

un, ja kāds pat visu sava nama pārticību būtu ar mieru atdot par mīlestību, tad 

tomēr viņš paliktu tikai par apsmieklu!” 

Ar to saprotam, ka cilvēkiem zināmā dziļākā mīlestība – starp līgavu un viņas 

līgavaini- mums atklāj Dieva mīlestību uz Viņa draudzi, un Viņa cerību, ka arī mēs 

Viņu mīlam. Jēzus, nomirstot pie krusta, atklāja mīlestības kvalitāti, kas ir stiprāka 

par nāvi; mīlestību, ko neviena pasaules vara nevar apslāpēt. Tomēr jāsaprot vēl 

kas. Šai dziesmai piemīt poētisks modelis. Svētā Gara iespaidā, ķēniņš 

Salamans apraksta divus mīlētājus, kuriem – iedomājieties – ir vienāds vārds. 

Viņa vārds ir Salamans, kas ir ebreju vārds “shalom” vīriešu dzimtā. Viņas vārds 

ir Sulamīte, kas ir ebreju vārda “shalom” sieviešu dzimtas forma. Salamana un 

Sulamītes mīlestības kulminācija ir, kad viņa saprot to, kas rakstīts 8:10: “Viņa 

acīm es esmu pilnība, un tajās es saskatīju apmierinājumu” (oriģinālvalodā šeit 

lietotais vārds “pilnība” tekstā ir shalom).  

Šī dziesma, rakstīta poētiskā noskaņā, atklāj kā Salamans iekaro Sulamītes 

mīlestību, līdz viņu savienību raksturo “apmierinājums” un “pilnība”. Vārds 

“shalom” parasti tiek tulkots kā “miers”. Ebreju valodā šis vārds apzīmē pilnīgu 



88 

 

piepildījumu, viengabalainību, apziņu, ka viss ir pietiekami un nekā netrūkst. Šajā 

dziesmā Sulamīte Salamana mīlestībā atrod pilnīga apmierinājuma sajūtu. 

Sulamīte viņa mīlestībā ir pilnībā piepildīta. Salamans un Sulamīte ir ideāls pāris. 

“Shalom”, sieviete, atrod “shalom” sajūtu “Shalom, vīrietī. Viņa pie viņa jūtas kā 

mājās, jo viņš ir ideāls kompanjons, kas piepilda viņas sirds vēlmes un ilgas. 

Bībele ir stāsts par ideālu cilvēka sirds un dievišķās sirds savienību, patiesās 

mīlestības Avota un mīlestības alkstošo cilvēku ideāla savienība, lai viņi iegūtu 

mūžīgu piepildītības un pilnības sajūtu.  

Salamans ir mesiānisks Jēzus prototips. 

Sulamīte ir draudzes prototips. 

Pestīšana ir Jēzus plāns, lai atvilinātu mūsu sirdis atpakaļ pie Viņa, un mūsu 

starpā nodibinātu mūžīgu shalom. Un Jēzus otrā atnākšana ir brīdis, kad mūsu 

dvēseles mīļotais atgriežas, lai mēs varētu būt pie Viņa mūžīgi. Tā ir labā vēsts! 

Mēs esam Septītās dienas adventisti, kas nozīmē, ka, apzinoties, ka Viņš mūs 

uzlūko ar ilgpilnu mīlestību, ar nepacietību gaidām Jēzus otro atnākšanu. Viņš 

vēlas būt kopā ar mums. Tāpēc Viņš atgriezīsies. Jautājums ir… vai mēs 

vēlamies būt kopā ar Viņu? 

 

Astotā diena: Jautājumi pārrunām 

Pārrunājiet: Vai Jānis Kristītājs pazemojās, nododot Jēzum savu kalpošanu un 

slavu? Vai mēs, pilnībā atdodoties Dievam, zaudējam vai iegūstam? Pamatojiet 

savas atbildes. 

Tie kas vēlas, var dalīties pieredzē, kā Jēzus viņus atrada, kad tie bija pamesti 

un izaudzināja, līdzīgi kā Ecēhiēla 16. nodaļā minētajā stāstā.  

Ko nozīmē būt Jēzus “līgavai” un gaidīt, kamēr Viņš sagatavo vietu un atgriežas, 

lai ņemtu mūs sev līdzi? Kā šajā gaidīšanas periodā varam uzturēt un pilnveidot 

savas attiecības ar Viņu? 

Izlasiet Salamana augstās dziesmas 8. nodaļas 6. un 7. pantu, un pārrunājiet tur 

aprakstītā nozīmi. Vai arī jūs jūtat, ka esat Dievam nozīmīgi? Vai apzināties Viņa 

mīlestību, kas ir stiprāka par nāvi? Kā varam viens otru iedrošināt pieņemt un 

pieaugt šajā apziņā?  
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Aktivitāte grupās: 

 

1. Pabeidziet dekorēt un papildināt pirmajā vakarā izveidoto modeli. Tas 

jums šovakar noderēs. 

2. Nepieciešamie materiāli: Nelielas papīra lapiņas, zīmuļi, grozs vai 

dekoratīva kaste, sveces, sērkociņi, mūzika (“dzīvajā”, vai ieraksts). 

Novietojiet grozu / dekoratīvo kasti un sveci telpas priekšplānā. 

Izmantojot pirmajā vakarā izveidoto modeli, veltiet dažas minūtes, pārdomājot 

astoņus Dieva mīlestības logus: Trīsvienību, Lielo cīņu, Dieva bauslību, Sabatu, 

Svētnīcu, Nāvi un elli, Gala laiku, un Otro atnākšanu. Izdaliet lapas un zīmuļus. 

Dodiet 3 – 5 minūtes laiku katram klusībā pārdomāt, pie kuras vai kurām no šīm 

sfērām viņam savā dzīvē jāpiestrādā, vai kam vajadzīga lielāka ticība. Katrs uz 

savas lapas uzraksta apņemšanos pieņemt šī aspekta / aspektu Dieva 

apsolījumus. 

Iededziet sveces, vadītājs lūdz aicināšanas lūgšana, un tad katrs no 

klātesošajiem ieliek grozā savu lapu. Izveidojiet ap grozu apli, ja vēlaties, varat 

sadoties rokās, un lūdziet grupas lūgšanu kā svētīšanas lūgšanu. Tikmēr fonā 

skan klusināta mūzika. Noslēgumā vienojieties kopīgā dziesmā. Ja iespējams, 

grupas locekļi var izteikt apņēmību arī turpmāk viens otru atbalstīt. Tas var 

izpausties dažādi: mazajā grupā, atsevišķā sabastkolas klasē, kā lūgšanu 

partneri, sazvanoties, vai kā katrs to uzskata par piemērotāku. 

 

 

 

 

  

 

 


