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DR. MĀRTIŅA LUTERA SKAIDROJUMS  
PRAVIEŠA DANIĒLA GRĀMATAI

Sarakstīts 1530. gada februārī, izdots 1530. gada martā

Vēstule Saksijas hercogam Johanam Frīdriham  
par pravieša Daniēla grāmatas tulkojumu1

1530. gada februārī vai martā

Viņa Gaišībai, augstdzimušajam firstam un kungam Johanam 
Frīdriham, Saksijas hercogam, Tīringas landgrāfam un Meisenes 
markgrāfam, manam žēlīgajam kungam!

Žēlastība un miers Kristū, mūsu Kungā! Pasaule tik ļoti steidzas uz 
savu galu, ka man bieži nāk prātā ļoti spēcīga doma: pastarā diena var 

1 Šis raksts tika izdots ar virsrakstu: “Pravietis Daniēls vācu valodā. Mārtiņš Luters, Vitenberga, 
1530.” Un teksta beigās: “Drukājis Johans Luffts, Vitenbergā.” Mēs, tāpat kā Valhs, esam snieguši 
divpadsmitās nodaļas skaidrojumu. Par aptuvenajām laika norādēm: 1530. gada 3. janvārī Luters 
raksta Nikolausam Hausmanim (De Wette, Bd. III, S. 539): “Jauno Derību esam pabeiguši koriģēt, 
un vairāk nekā puse no tās ir sagatavota drukāšanai. Turpmāk atkal pievērsīsimies praviešu 
grāmatu tulkošanai.” Pirmais no praviešiem, kura grāmatas tulkošanu Luters uzsāka jau pirms 
aizbraukšanas uz Koburgu, bija Daniēls. 25. februārī viņš rakstīja Hausmanim: “Pašlaik strādājam 
pie Daniēla grāmatas izdevuma – lai rastu mierinājumu šajos pēdējos laikos.” Esam izlaiduši pašu 
pravieša grāmatas tulkojumu, kas oriģinālā seko priekšvārdam, jo tas daudz neatšķiras no mūsu 
Bībelē atrodamā. Tādēļ tieši aiz priekšvārda sniedzam 12. nodaļas skaidrojumu, kura lielākā daļa 
ir tikusi uzrakstīta vēlāk. Mums nav iespējams sniegt precīzu šī skaidrojuma sagatavošanas laika 
norādi. Viss, ko zinām: pirmajā pilnīgajā Bībeles izdevumā, kas publicēts 1534. gadā, tāpat kā 
tulkojuma 1530. gada izdevumā, ir atrodams tikai šī skaidrojuma sākums un nobeigums. Pilnīgā 
veidā Daniēla grāmatas 12. nodaļas skaidrojums ietverts vien vēlākajos Bībeles izdevumos. Johans 
Freders šo skaidrojumu līdz ar priekšvārdu ir tulkojis latīņu valodā. Tulkojums izdots 1544. gadā 
Frankfurtē pie Mainas ar virsrakstu: Commentarius D. Doct. Martini Lutheri in Danielem 
prophetam. Tas ietverts Vitenbergas izdevumā latīņu valodā (1552.), tom. IV, fol. 324. Pilnīgs, 
atsevišķs šī skaidrojuma izdevums vācu valodā pirmoreiz publicēts tikai 1546. gadā ar virsrakstu: 
“Daniēla grāmatas divpadsmitā nodaļa ar Dr. Mārtiņa Lutera skaidrojumu, kuru ir ļoti noderīgi un 
mierinoši lasīt šajos bīstamajos laikos. Vitenberga. Drukājis Johans Luffts, 1546.” No kopoto rakstu 
vācu izdevumiem mūsu raksts (pilnīgā veidā, kā to sniedzam) atrodams tikai Leipcigas izdevumā, 
Bd. XII, S. 21, Valha un Erlangenas izdevumā, Bd. 41, S. 232.
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Dr. Mārtiņa Lutera skaiDrojuMs pravieša DaniēLa grāMatai 

pienākt agrāk, nekā mēs spēsim pārtulkot visus Svētos Rakstus vācu 
valodā. Skaidrs ir tas, ka mums vairs nav jāgaida nekādas laicīgas 
lietas, kuras norādītas Svētajos Rakstos, – tas viss jau ir beidzies un 
piepildījies. Romas valsts ir beigusi pastāvēt, pāvestības godība jau 
zūd, pasaule krakšķ un brakšķ visos stūros, draudēdama sabrukt 
kuru katru brīdi. Tas, ka Romas valsts tagad, ķeizara Kārļa valdī-
šanas laikā, ir nedaudz uzplaukusi un kļuvusi spēcīgāka, nekā tā ilgu 
laiku bijusi – tas, man šķiet, ir pēdējais šīs valsts pastāvēšanas brīdis. 
Dieva priekšā tas ir tāpat, kā kad svece vai degošs salms ir jau izde-
dzis un gatavojas apdzist – tas pēdējā brīdī vēl iedegas ar liesmu, itin 
kā tikai sāktu pa īstam degt, un tieši šajā uzliesmojumā ir degšanas 
beigas. Tāpat tagad notiek ar kristietību un spožo Evaņģēlija gaismu.

Arī visi mūsu gaišreģi – ārpus Rakstiem un līdzās tiem – raksta, 
ka pēc šī laika, proti, pēc tagadējiem, trīsdesmitajiem gadiem, viss 
atkal būs labi. Ja viņi to ir pareizi uztvēruši un šis paredzējums ir 
patiess, tad, es ceru, pastarā diena drīz būs klāt. Tā mūs atbrīvos 
no visa ļaunuma un palīdzēs iemantot mūžīgu prieku. Tā nu es šo 
skaidrā Evaņģēlija laiku uzlūkoju ne citādi, bet – kā laiku, kurā Dievs 
ar Evaņģēlija palīdzību aizkavē un saīsina mūsu bēdu brīdi, par kuru 
Kristus (Mt. 24:22) saka: “Un, ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad 
neviens cilvēks neizglābtos; bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsi-
nātas.” Jo, ja pasaule, būdama tāda, kāda tā ir, vēl ilgāk turpinātu 
pastāvēt, tad visi cilvēki noteikti sāktu sekot vai nu Muhamedam, vai 
Epikūram, tad neviena kristieša vairs nebūtu, – kā Kristus (Lk. 18:8) 
saka: “Bet vai Cilvēka Dēls, kad Tas nāks, atradīs ticību virs zemes?” 
Bija taču jau pienācis tāds laiks, kad ne īstas izpratnes, ne mācības 
par kristīgo ticību vairs nebija, kad visu bija pārņēmuši vieni vienīgi 
nebeidzami maldi, tumsība un māņticība.

Uz zemes tiešām nav bijis un arī nebūs lielāku bēdu, kas būtu snie-
gušās plašāk, turpinājušās ilgāk un plosījušās briesmīgāk par Muha-
meda un pāvesta negantību, kura ir postījusi visu pasauli miesīgi, 
ar slepkavošanu un asins izliešanu, bet vēl negantāk – ar dvēseļu 
maldināšanu un slepkavošanu, – kā parādīts Jāņa atklāsmes grāmatā 
(12:12 un tālāk), runājot par trešo “vai”. Te nu nākas sacīt, ka velns ir 
ticis brīvībā un valda pasaulē pēc savas patikas, ar visu niknumu un 
ļaunprātību. Šādas un līdzīgas domas mūs ir pamudinājušas izrau-
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dzīties tieši pravieti Daniēlu pirms visiem pārējiem, kuri vēl sekos, 
lai Daniēla grāmatas tulkojums ieraudzītu dienas gaismu, iekams vēl 
viss aiziet bojā, tā, lai pravietis izpildītu savu amatu un mierinātu 
nabaga kristiešus, kuru dēļ viņš grāmatu ir rakstījis, lai tā saglabātos 
līdz šiem pēdējiem laikiem.

Taču, tā kā Daniēla pravietojumi ir ne tikai mierinoši kristiešiem, 
bet noderīgi arī ķēniņiem un valdniekiem, jo Daniēlam arvien ir 
nācies uzrunāt ķēniņus un valdniekus, jo visi viņa pravietojumi runā 
par ķēniņvalstīm, esmu nolēmis izdot šo grāmatu ar Jūsu Žēlastības, 
firsta, vārdu, lai tā nonāktu arī valdnieku rokās un lai viņi tur atrastu 
valdniekiem piemērotu lasāmvielu – ja viņu vidū atrastos vismaz 
daži, kuri meklētu pravieša garu un mierinājumu, jo šī ir arī ķēniņu 
un valdnieku grāmata. Vēstures stāstos tiek slavēts Aleksandrs 
Lielais, kas vienmēr esot nēsājis līdzi dzejnieka Homēra darbus un, 
naktī iemigdams, licis Homēra grāmatu pagalvī. Vēl daudz taisnīgāk 
būtu, ja šāds gods no visu ķēniņu un valdnieku puses tiktu parādīts 
pravietim Daniēlam – lai tie viņa grāmatu liktu ne tikai pagalvī, bet 
uzņemtu sirdī, jo Daniēls māca citas, augstākas lietas, nekā ir mācījis 
Homērs.

Šādi valdnieks var mācīties bīties Dievu un paļauties uz Viņu, 
redzēdams un atzīdams, ka Dievs mīl dievbijīgus valdniekus, vada 
viņus Savā žēlastībā, piešķir tiem laimi un veiksmi. Turpretī ļaunus 
valdniekus Dievs ienīst; tos Viņš Savās dusmās satriec un izposta. 
Te mācāmies, ka valdniekam neklājas paļauties uz savu paša varu 
vai gudrību, neklājas dižoties un lepoties ar to, jo neviena valsts, 
nedz valdīšana nav atstāta cilvēka spēku vai izveicības ziņā – visa 
vara ir Dieva rokās. Viņš ir Tas, kurš dod, nosaka, savalda, pārvalda, 
aizsargā, uztur un arī atņem. Viss ir saņemts un satverts Dieva rokā, 
pakļauts Viņa varai, gluži kā kuģis jūrā, jā, kā mākonis debesīs. Tāpat 
šeit mācāmies, ka nevienam valdniekam nav pārlieku jānoskumst, 
nedz jāzaudē cerības sava nespēka, vājuma vai prasmes trūkuma 
dēļ. Jo, gluži kā valsts pastāv ne jau cilvēka spēku vai izveicības dēļ, 
tāpat arī tā nesabrūk cilvēka nespēka vai neprasmes dēļ. To aplie-
cina daudzi piemēri, kas parāda, ka lieli, vareni ķēniņi bieži mirst no 
vienkāršu ļaužu rokas, ka paši gudrākie krīt kaunā; bet tie, kuriem 
nav bijis ne spēka, ne izveicības, pastāv un uzvar.
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Es domāju, ka mūsu laikos Venēcija, pāvests un Francija palīdz 
to visu apliecināt. Jo Dievs dara neparastas lietas ar augstas kārtas 
ļaudīm (kā sacīts Ps. 93:1 un tālāk). “Visuaugstajam ir vara pār 
cilvēku ķēniņvalstīm, ka Viņš ikvienu ķēniņvalsti dod, kam vien 
gribēdams,” Daniēls saka (6:26, 27 un 4:14, 22) – ne tā, kā domājam 
mēs vai citi cilvēki, bet tā, kā Viņš grib. Pagāni to nav zinājuši, un 
arī tagad neticīgie un bezdievji to nezina. Viņiem gan ir valdība un 
kundzība, taču viņi nezina, ka tā ir donu et creatura Dei – Dieva 
dāvana un radība; to devis Dievs, kas visu rada no nekā, uztur bez 
kādas cilvēku palīdzības un dāvā mums bez kādiem nopelniem, 
tomēr paturēdams valdīšanu Savā rokā. Tādēļ arī bezdievji nezina, 
kā pareizi izturēties, un viņu rokas paliek tukšas. Tie daudz raizējas 
un pūlas, lolo daudzus tukšus un veltīgus nodomus, no kuriem pat 
pusi neizdodas īstenot. Tie ir visnelaimīgākie cilvēki. Viņi nomirst 
vai zaudē savu varu, tā arī nepaguvuši pieredzēt nevienu prieka 
brīdi savas valdīšanas dēļ. Tas notiek tādēļ, ka viņi iedomājas, itin kā 
valdīšana piederētu viņiem, itin kā Dievs to būtu izlaidis no Savām 
rokām, ļaudams cilvēkiem valdīt saviem pašu spēkiem un ar savu 
gudrību. Tas viņiem izdodas tikpat labi, kā vēzim tikt uz priekšu, 
ejot atpakaļgaitā.

Taču Daniēls šeit norāda, ka pat tad, ja cilvēku spēki un izveicība 
spētu pārvaldīt valsti (lai gan tie to nespēj), tomēr šie spēki un izvei-
cība velnu un ļauno garu dēļ neko nespētu paveikt. Jo ikvienai valstij 
un kundzībai ir savi valdnieki no elles. Jo lielāka vara, jo lielāki un 
ļaunāki ir šie velni, kuri ķēniņiem un kungiem rada dažādas mokas, 
liek tiem šķēršļus, mudina uz dusmām, strīdiem, slepkavošanu, 
lepnumu, netiklību un visiem netikumiem, tā ka Dievam, savukārt, 
nākas sūtīt labos eņģeļus un valdniekus no debesīm, lai tie būtu kopā 
ar ķēniņiem un kungiem, cīnīdamies pret velniem – kā lasām šeit, 
Daniēla grāmatā. Kā gan miesa un asinis var pārgalvīgi iedomāties, 
ka spēs ar saviem spēkiem vai izveicību pārvaldīt šādas lielas lietas, 
kuras ir Dieva un eņģeļu varā?

Taču es ceru, ka Jūsu Žēlastībai, firstam, šis Daniēls būs mīļais 
Daniēls. Arī debesu valdnieki, paši mīļie eņģeļi, vairākkārt sauc viņu 
par mīļo Daniēlu, par mīļo vīru, kurš mīļš viņu sirdīm. Arī visi viņa 
kungi un ķēniņi ir to mīlējuši un augstu vērtējuši. Ja Dievs tā gribēs, 
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tad Jūsu Žēlastība mīlēs šo pravieti vēl vairāk, jo Jūs no Dieva žēlas-
tības esat apveltīts ar patiku un mīlestību pret Svētajiem Rakstiem, 
ar visu gudrību bagātīgāk, nekā bijuši apveltīti ķēniņi, kas dzīvojuši 
Bābelē un Persijā; jo tolaik patiesība nav atklājusies tik skaidri un 
spēcīgi, kā tas notiek tagad. Turklāt – lai slava Dievam! – Jūsu Žēlas-
tība netiecas cīnīties un nodarīt kādam kaitējumu; ar tādām domām 
tagad ik dienu ir pārņemti tie, kuri grib izturēties tā, kā valdniekiem 
piederas. Lai Kristus, mūsu Kungs, žēlīgi vairo dāvanas, kuras Jūsu 
Žēlastībai jau ir dotas, lai stiprina un uztur Jūsu Žēlastību atziņā un 
gudrībā, pasargājot no visām ienaidnieku un viņu sekotāju ļaunajām 
viltībām – par svētību visai pasaulei, par godu Kunga Kristus 
svētajam vārdam un Evaņģēlijam! To mēs visi no sirds Jums vēlam 
un izlūdzamies. Āmen.

Jūsu Žēlastībai, firstam, padevīgais Mārtiņš Luters
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Priekšvārds pravieša Daniēla grāmatai līdz ar 
vienpadsmitās un divpadsmitās nodaļas skaidrojumu

Lai vientiesīgi ļaudis, tāpat arī tie, kuri nezina un nevar izlasīt 
vēstures stāstus, tomēr spētu kaut daļēji saprast svētā Daniēla 
grāmatu, gribu dot īsu norādi šajā priekšvārdā. Pirmkārt, jānorāda, 
ka Daniēls dažus gadus pirms Jeruzālemes izpostīšanas ir nonācis 
Bābelē. Tas noticis ķēniņa Jojakīma valdīšanas laikā, kuru ķēniņš 
Nebukadnēcars licis sagūstīt, gribēdams vest viņu uz Bābeli, taču 
vēlāk mainījis savu nodomu un ļāvis ķēniņam palikt savā pilsētā, 
taču aizvedis uz Bābeli dažus no labākajiem ļaudīm (kuru vidū bijis 
arī Daniēls), tāpat arī traukus no tempļa. Tas viss aprakstīts 2. Ķēniņu 
grāmatā (24:14–16) un 2. Laiku grāmatā (36:20).

Daniēla grāmatas pirmajā nodaļā redzam skaistu piemēru par 
Daniēla dzīvi. Tas parāda, cik svēts un dievbijīgs bijis šis vīrs, cik liela 
un bruņnieciska bijusi viņa ticība Dievam tādas mežonīgas, pagā-
niskas dzīves vidū, visādu veidu negantības un apgrēcības vidū, ko 
Daniēlam Bābelē katru dienu nācies redzēt un dzirdēt. Tomēr viņš 
ir palicis drošs un pastāvīgs savā ticībā, sirdī uzveikdams visu šo 
apgrēcību. Tādēļ arī drīz vien Dievs pravietim ir parādījis lielu žēlas-
tību, vispirms viņu pagodinādams garīgi, apveltīdams ar gudrību un 
izpratni vairāk par visiem pārējiem cilvēkiem, un vēlāk piešķirdams 
viņam arī lielu laicīgu godu, darīdams ar šī vīra starpniecību lielus 
brīnumus un varenus darbus. Tā Dievs mums visiem parāda, cik 
mīļi un dārgi Viņam ir tie, kas Viņu bīstas un paļaujas uz Viņu. Ar 
šādu izcilu piemēru Dievs mūs laipni aicina un mudina uz dievbijību 
un ticību.

Otrajā nodaļā sākas Daniēla pagodināšana. Tās iemesls ir saistīts 
ar ķēniņa sapni, kuru Daniēls, saņēmis Dieva atklāsmi, izdibina un 
izskaidro. Šī notikuma dēļ pravietis kļūst par valdnieku visā Bābeles 
zemē, par visu garīdznieku un mācīto vīru bīskapu jeb priekšnieku. 
Tas viss šādi notiek, lai jūdu tauta saņemtu mierinājumu un lai, 
svešumā dzīvodama, neļautos šaubām, nedz nepacietībai, itin kā 
Dievs ļaudis būtu atstājis un atcēlis Savu apsolījumu par Kristu. 
Tādēļ sagūstītam jūdam Dievs liek pārvaldīt tādu lielu ķēniņvalsti, 
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iemantojot godu, kāds nav dots nevienam babilonietim. Tas ir, itin 
kā Daniēls būtu aizvests gūstā tieši tādēļ, lai kļūtu par šādu lielu 
kungu  – arī pār tiem, kuri bija viņu sagūstījuši un aizveduši. Tik 
brīnumaini Dievs vada Savus ticīgos, sniegdams viņiem daudz 
vairāk, nekā cilvēks varētu vēlēties.

Savukārt sapni jeb tēlu Daniēls pats izskaidro, runādams par 
četrām ķēniņvalstīm, no kurām pirmā ir asīriešu jeb babiloniešu, 
otrā  – persiešu un mēdiešu, trešā – Aleksandra Lielā, ceturtā – 
romiešu valsts. Šī skaidrojuma nozīmes izpratnē visa pasaule ir vien-
prātīga, arī vēstures fakti to skaidri apstiprina.

Par Romas valsti Daniēls runā visvairāk un visilgāk. Tādēļ arī 
mums šis skaidrojums rūpīgi jāuzklausa. Skaidrojuma beigās, 
runājot par to, kā tēla dzelzs kājas un to pirksti sāk dalīties, Daniēls 
norāda trīs lietas, kas attiecas uz Romas valsti.

Pirmais ir tas, ka tēla kāju pirksti ir dalīti, taču saglabā savu 
izcelsmi no dzelzs kājām – gluži kā cilvēka miesā kāju pirksti dalās, 
tomēr tie visi aug no pēdas un pieder pēdai. Tā arī Romas valsts 
ir dalīta – tajā ietilpst Spānija, Francija, Anglija un vēl citas daļas. 
Tomēr visas šīs daļas ir itin kā saaugušas kopā un kļuvušas par vienu 
augu (translatum – kā viņi to sauc), pārnesot šo valsti no grieķiem 
arī pie vāciešiem, tā ka dzelzs daba ir saglabājusies; jo šeit ir tās pašas 
kārtas, amati, likumi un tiesības, kādas bijušas senlaikos. Tādēļ 
pravietis saka: kaut arī šī valsts būs dalīta, tomēr tajā būs un paliks 
dzelzs sakne un stumbrs jeb augs.

Otrā lieta – šī tēla kāju pirksti ir pa daļai no dzelzs, pa daļai no 
māla. Arī to Daniēls pats izskaidro, sacīdams, ka šī būs dalīta valsts, 
kas būs reizē varena un tajā pašā laikā arī vāja. Tā tas arī ir. Šajā valstī 
ir bijuši vairāki vareni ķeizari, kā Kārlis Lielais, trīs Ottoni un citi, 
kuri bijuši gandrīz neuzveicami; tāpat Romas valstī ir bijuši arī vāji 
un nelaimīgi ķeizari, kas bieži tikuši sakauti. Tas viss sacīts tālab, 
lai mēs zinātu, ka Romas valsts būs pēdējā, ka šo valsti nesalauzīs 
neviens cits, tikai Kristus ar Savu valstību. Tādēļ, kaut arī daudzi 
ķēniņi stājas pretī vācu ķeizaram, turklāt arī turki plosās un pretojas, 
tie gan spēj uzvarēt kādā kaujā, tomēr nespēj uzveikt dzelzs sakni un 
stumbru, nespēj to pilnīgi iznīcināt – šim augam jāpaliek un jāpastāv 
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līdz pat pastarai dienai, lai cik vājš tas būtu. Daniēls nemelo; to līdz 
šim ir pierādījusi arī pieredze, notikumi ar pāvestiem un ķēniņiem.

Trešo lietu – ka šajos nevienādajos kāju pirkstos dzelzs sajaucas ar 
mālu – Daniēls pats skaidro, sacīdams, ka šāda valsts būs vāja; tā gan 
saistīsies ar citiem ķēniņiem, veidojot draudzības saites un kļūstot 
stiprāka, tomēr šīs saites daudz nepalīdzēs un neradīs uzticību. 
Spēku un uzvaru, ja tai ir jānāk, dod tikai Dieva gādība.

Kalnu, no kura bez cilvēku palīdzības novelsies akmens, daži 
skaidro, runājot par svēto Jaunavu Mariju, no kuras piedzims 
Kristus – bez cilvēku līdzdalības. Un tas nav nekristīgi sacīts. Taču 
kalns varētu būt arī visa jūdu valsts, no kuras Kristus nāk, kļūdams 
par tās miesu un asinīm, tomēr atdalīdamies no jūdiem un nākdams 
pagānu vidū. Jo Kristus ir kļuvis visas pasaules Kungs šajās visās 
četrās ķēniņvalstīs, un tāds Viņš arī paliks.

Trešajā nodaļā Daniēls apraksta lielu ticības brīnuma zīmi, proti, 
trīs vīri tiek uzturēti dzīvi ugunīgi sakarsētā ceplī. Šādi Dievs tika 
apliecināts un slavēts ķēniņa priekšā, visā ķēniņvalstī par to tika 
runāts un rakstīts. Arī tas notika, lai sniegtu mierinājumu sagūs-
tītajiem jūdiem, kuri tika nicināti līdz ar viņu Dievu, dzīvodami 
Bābelē, kur valdīja tirāni un to viltus dievi. Taču šeit jūdu Dievs tiek 
augsti godāts – augstāk par visiem citiem dieviem –, lai jūdi stingri 
ticētu, ka Viņš spēj un arī grib īstajā laikā izglābt Savus ļaudis. Tādēļ 
viņiem, šo laiku gaidot, jāsmeļas mierinājums, uzlūkojot Viņa godu 
un brīnumus.

Ceturtajā nodaļā redzam brīnišķīgu piemēru, kas vēršas pret 
mežonīgiem tirāniem. Lielais, varenais ķēniņš zaudē saprātu un kļūst 
tik mežonīgs un neprātīgs, ka viņu nākas gluži kā traku suni sasiet 
ar ķēdēm un palaist klajā laukā, lai tas klīst vienatnē, jo ļaužu vidū 
tāds nevar palikt. Tagad, redzot šo notikumu aprakstītu grāmatā, tas 
nešķiet nekas nozīmīgs. Taču, ja mēs būtu bijuši klāt un paši visu 
redzējuši, tad atzītu briesmīgo, biedējošo Dieva spriedumu, tā ka 
ikvienam nāktos no sirds iežēloties par visiem lielajiem valdniekiem 
un ļaunajiem tirāniem, jo tiem ir sagaidāms briesmīgs spriedums, ja 
viņi aplami izmanto savu varu.

Tomēr arī šis notikums ir sniedzis mierinājumu tolaik dzīvoju-
šajiem nožēlojamajiem, sagūstītajiem jūdiem, kuri cietuši tirānu 
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pārestības. Tāpat tas ir mierinājums visiem, kuri cieš pārestības un 
netaisnību no tirānu puses, – lai viņi redzētu, ka Dievs grib un var 
atriebties mūsu ienaidniekiem vēl vairāk, nekā mēs uzdrīkstamies 
vēlēties, – kā arī psalmā (58:11) sacīts: “Taisnais priecāsies, redzē-
dams atriebību, viņš mazgās kājas bezdievju asinīs.” Tādēļ mums 
piederas ne tikai pacietīgi panest tādus tirānus, bet arī iežēloties 
un no sirds lūgt Dievu par viņiem gaidāmā, bargā sprieduma dēļ – 
gluži kā to dara dievbijīgais Daniēls, kas ir noskumis, redzēdams, 
ka ķēniņam (kas taču bija sagūstījis jūdus un izpostījis viņu zemi) 
klāsies tik slikti; Daniēls labprātāk vēlētu to visu pieredzēt ķēniņa 
ienaidniekiem.

Dievbijīgiem kungiem un valdniekiem mierinoši un skaisti ir 
tas, ka Dievs Tas Kungs šajā vīzijā arī tirānisku ķēniņu attēlo kā 
skaistu koku, kas paēdina visus dzīvniekus un dod tiem patvērumu 
savas lapotnes ēnā. Šādi Dievs parāda, ka Viņš ar valdības starp-
niecību uztur mieru, sniedz aizsardzību un patvērumu, uzturu un 
visus labumus, ar valdības palīdzību uzturēdams visu laicīgo dzīvi, 
jo Viņam ir ļoti tīkami, ja kungs vai valdnieks uzcītīgi pilda savu 
amatu. Tie ir skaisti augļi, skaisti zari un lapotne, tas ir, labi, cēli, 
skaisti darbi. Ja jau Dievam tas ir tik ļoti tīkami, ka Viņš rāda šādu 
tēlu, slavējot un rotājot laicīga valdnieka varenību, tad kungam 
pienāktos ar prieku un mīlestību pildīt amatu, kas viņam uzticēts, 
kaut arī tas prasītu daudz pūļu un darba. Tāpat arī mums nav jāpie-
vērš uzmanība tam, cik ļauni ir tirāni, bet jāraugās, cik labs un derīgs 
ir viņu amats, kuru Dievs ir iedibinājis un viņiem devis, lai nestu 
mums labumu un svētību.

Piektajā nodaļā atkal redzam piemēru, kas vēršas pret tirāniem. 
Iepriekšējais piemērs vēl ir panesams, jo šis ķēniņš ļauj sevi sodīt un 
atgriežas pie Dieva, pazemīgi un patiesi nožēlodams savus grēkus, 
tā ka viņš, neapšaubāmi, no tirāna ir kļuvis par lielu svēto. Taču šajā 
piemērā redzam nocietinājušos, neatgriezīgu tirānu, kurš ir drošs un 
priecīgs savā ļaunumā. Tāds tiek sodīts bez žēlastības un pazaudē 
visu: miesu un dzīvību, zemi un ļaudis. Tas rakstīts, lai biedinātu 
visus šādus tirānus.

Sestajā nodaļa lasām skaistu piemēru par dievbijīgu ķēniņu, 
kuram Daniēls ir mīļš. Par to Daniēlam nākas atlīdzināt citiem 
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lieliem kungiem, un galu galā viņš pat tiek iemests lauvu bedrē. Te 
nu nabaga sagūstītie jūdi būs ļāvušies skumjām. Taču Dievs atkal 
Sevi parāda un sniedz viņiem mierinājumu, pagriezdams visu tā, ka 
Daniēla ienaidniekiem nākas pašiem saņemt visu to, ko tie gatavo-
juši pravietim, – kā psalmā (7:15–17) sacīts: “Redzi, naidniekam ir 
noziegums prātā, viņš ir ļaunuma pilns un rada tikai viltu! Viņš rok 
bedri un dara to dziļu, bet pats iekrīt slazdā, ko izlicis. Viņa ļaunums 
griežas atpakaļ uz viņa paša galvas, viņa briesmu darbi skar viņa 
paša skaustu.” Tā nu visa Daniēla dzīve nav nekas cits, tikai īsts, 
pareizs spogulis, kurā redzam ticības cīņu un uzvaru, ko tā ar Dieva 
žēlastību izcīna pret visiem velniem un cilvēkiem; te redzam lielos 
ticības augļus un labumu, ko tā nes caur krustu un pacietību – kā 
Dieva, tā arī pasaules priekšā.

Septītajā nodaļā sākas vīzijas un pareģojumi par nākamajām 
ķēniņvalstīm, īpaši par Kristus valstību, kuras dēļ pravietim parādās 
visas šīs vīzijas. Visas četras ķēniņvalstis, kuras attēlotas iepriekš 
(2. nodaļas 31. pantā un tālāk), Daniēls tagad redz citādā veidā, proti, 
četru zvēru izskatā. Tas aprakstīts galvenokārt ceturtā zvēra, proti, 
Romas valsts dēļ, par kuru pravietis sacīs vēl ko vairāk. Jo šajā Romas 
valstī bija jānotiek pašām lielākajām lietām uz zemes, proti, jānāk 
Kristum, lai cilvēki tiktu atpestīti un pasaule beigtu pastāvēt.

Pirmais zvērs ir Asīrijas un Babilonas ķēniņvalsts. Tā ir lauva ar 
ērgļa spārniem. Šī ir bijusi labākā un cēlākā, kā iepriekš sacīts, zelta, 
ķēniņvalsts, salīdzinot ar citām. Divi spārni ir divas šīs valsts daļas, 
Asīrija un Babilona. Zvēram tiek dota cilvēka sirds, un tas nostājas 
uz savām kājām, jo nevienai citai ķēniņvalstij nav bijis ķēniņa, kurš 
būtu tik brīnumainā veidā nācis pie Dieva atziņas un kura galmā 
būtu bijis tik daudz lielu, gudru, svētu ļaužu, kā tas ir bijis šajā ķēniņ-
valstī.

Otrs zvērs, lācis, ir persiešu un mēdiešu ķēniņvalsts, kas izpostī-
jusi iepriekšējo Bābeles valsti un izrāvusi tai spārnus. Lācim zobos ir 
trīs ribas (tas ir, trīs lieli, gari zobi) – tie ir trīs galvenie ķēniņi: Kors, 
Dārijs un Kserkss, kas šajā ķēniņvalstī paveikuši lielākās lietas un 
ēduši daudz gaļas, tas ir, uzveikuši lielas un varenas zemes.
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Trešais zvērs – pantera ar četriem spārniem un četrām galvām – ir 
Aleksandra Lielā ķēniņvalsts Grieķijā. Vēlāk no tās ir izveidojušās 
četras ķēniņvalstis, par kurām dzirdēsim nākamajā nodaļā.

Ceturtais zvērs ar dzelzs zobiem ir īstā un pēdējā, proti, Romas 
ķēniņvalsts, ar kuru pasaule arī beigs pastāvēt. Daniēls šeit daudz 
pravieto par pastaro tiesu un par svēto Ķēniņvalsti, kura sekos šim 
ceturtajam zvēram. Bet Romas valsti Daniēls attēlo tā, ka vispirms 
tā sadalās desmit ķēniņvalstīs. Tie ir desmit ragi: Sīrija, Ēģipte, Āzija, 
Grieķija, Āfrika, Spānija, Gallija, Itālija, Vācija un Anglija. Tad mazs 
rags izlauzīs trīs no iepriekšējiem ragiem – tas ir Muhameds jeb 
turks, kam tagad pieder Ēģipte, Āzija un Grieķija. Šis mazais rags 
apkaros svētos un zaimos Kristu – to esam pieredzējuši un redzam 
paši savām acīm. Turks ir izcīnījis lielas uzvaras cīņā pret kristie-
šiem; viņš noliedz Kristu un ceļ savu Muhamedu pāri visam. Tā nu 
mums vairs nav jāgaida nekas cits, vien pastardiena, jo turks zvēram 
neizlauzīs vairāk ragu, tikai trīs.

Astotajā nodaļā Daniēls apraksta īpašu vīziju, kas attiecas ne uz 
visu pasauli, kā iepriekšējās, bet tieši uz viņa tautu, jūdiem, un vēsta 
par to, kā viņiem klāsies pirms Romas valsts un pirms Kristus atnāk-
šanas, proti, trešās, Aleksandra Lielā, valsts pastāvēšanas laikā. Arī šī 
vīzija ir aprakstīta, lai sniegtu jūdiem mierinājumu – lai viņi nezau-
dētu drosmi visās nelaimēs, kurām jānāk pār viņiem un nedomātu, 
ka Kristus viņus pametīs un nenāks.

Daniēls pats izskaidro savu vīziju, sacīdams, ka auns ar diviem 
ragiem ir mēdiešu un persiešu ķēniņš. Āzis ir Aleksandrs Lielais, kas 
nonāvēja Dāriju, pēdējo Persijas ķēniņu, un ieguva viņa ķēniņvalsti. 
Un Daniēls saka, ka āzis ir itin kā lidojis, ar kājām nepieskarda-
mies zemei. Aleksandrs savu gājumu paveica ļoti ātri – divdesmit 
gadu vecumā viņš pakļāva pasauli, bet nomira trīsdesmit divu gadu 
vecumā. Uz zemes nav bijis un arī nebūs lielāka vīra (pasaulīgā 
nozīmē runājot) par Aleksandru Lielo. Taču tas, kas ātri izaug un 
pieņemas spēkā, arvien arī ātri aiziet bojā. Aleksandra ķēniņvalsts 
sabruka uzreiz pēc viņa nāves, un no tās izveidojās četras ķēniņ-
valstis: Sīrija, Ēģipte, Āzija un Grieķija.

Daniēls atstāj neaplūkotu Āziju un Grieķiju, bet runā par divām 
valstīm – Sīriju un Ēģipti, jo starp šīm valstīm atrodas jūdu zeme: 
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ziemeļu pusē tai ir Sīrija, bet dienvidu pusē – Ēģipte. Šīs valstis ir 
nemitīgi cīnījušās savā starpā. Tādēļ jūdi, atrazdamies tādā šaurā 
vietā, ir tikuši mocīti no abām pusēm. Viņu zeme ir piederējusi drīz 
Ēģiptei, drīz Sīrijai atkarībā no tā, kura no kaimiņvalstīm bija uzva-
rējusi to savstarpējos karos, un kaimiņi viens otram atmaksāja ar 
ļaunu visas pieredzētās pārestības, kā jau tas kara laikā mēdz notikt. 
Īpaši grūti jūdiem klājās tajā laikā, kad Sīrijā valdīja ķēniņš, kuru 
vēsturnieki sauc par Antiohu Dižciltīgo. Šis ķēniņš bija nesavaldīgs 
vīrs, kas cietsirdīgi uzbruka jūdiem, slepkavoja tos un plosījās viņu 
vidū gluži kā pats velns. Antiohs iznīcināja Jeruzālemes dievkalpo-
jumu, apgānīja templi, nolaupīdams visus tā dārgumus, celdams 
tajā elku tēlus, padzīdams un nonāvēdams priesterus un visus, kuri 
negribēja pakļauties viņa gribai. Šis ķēniņš vienkārši gribēja visas 
ticības apvienot vienā ticībā, un tai bija jābūt grieķu ticībai. Viņam 
palīdzēja daži atkritēji, nelieši no jūdu vidus, kuri citādā veidā nespēja 
izvirzīties un kļūt ievērojami. Par to varam lasīt Makabeju grāmatas 
pirmajā nodaļā. Taču šī ķēniņa valdīšana neturpinājās ilgi.

Daniēls par Antiohu saka, ka pēc Aleksandra zvēram četru ragu 
vietā izaudzis viens mazs rags, tas ir, Antiohs Dižciltīgais, kas nācis 
no Sīrijas raga; tas kļuvis pārmērīgi liels uz dienvidu pusi, uz rītiem, 
un uz skaistākās zemes, proti, jūdu zemes pusi. Antiohs ir atņēmis 
Ēģiptes ķēniņam daudzas zemes un pilsētas ar nodevīgu rīcību, 
izmantodams lielu viltību un blēdību, – par to Daniēls turpina runāt 
vienpadsmitajā nodaļā. Šis ķēniņš ir arī nometis uz zemes daudzas 
zvaigznes – daudzi svēti cilvēki no jūdu vidus ir gājuši bojā viņa 
dēļ. Viņš ir izpostījis un apkaunojis debesu Dieva dievkalpojumu 
templī, tās vietā celdams elku kalpību. Cīņai pret šādu velnu Dievs 
ir aicinājis Jūdu Makabejieti līdz ar viņa brāļiem. Tie ir cīnījušies 
un paveikuši lielus, krietnus darbus, piecu gadu laikā nonāvēdami 
gandrīz divsimt tūkstošus vīru (2. Mak.), šķīstīdami zemi un templi, 
atjaunodami visu izpostīto. Daniēla pravietojumā sacīts, ka pēc divi 
tūkstoši trīs simti dienām templis atkal tiks šķīstīts. Tie ir seši gadi 
un ceturksnis. Tieši tik ilgu laiku Antiohs plosījās, cīnīdamies pret 
jūdiem; viņš mira savas valdīšanas septītajā gadā. Šis gadu skaits labi 
atbilst notikumiem – to parāda Makabeju grāmata.
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Tādēļ eņģelis šeit saka, ka Antiohs darīs lielu postu un būs nekau-
nīgs, pārgalvīgs ķēniņš, kas plosīsies savā patvaļā. Šis vīrs arī pats 
kā persona dzīvoja izlaidīgu, nesavaldīgu dzīvi, ļaudamies netik-
lībai,  – kā to apliecina vēstures apraksti. Gribēdams Persijā iegūt 
naudu, ķēniņš pavēlēja savam virsniekam Lisijam, lai tas vienkārši 
iznīcina jūdus. Bet tad, kad naudu neizdevās iegūt un kad Antiohs 
saprata, ka Jūda Makabejietis ir uzveicis un nonāvējis Lisiju ar visu tā 
karapulku, Antiohs savās lielajās dusmās un nepacietībā, redzot, ka 
nenotiek pēc viņa prāta, saslima un nomira svešā zemē, nespēdams 
panest tik lielas ciešanas (1. Mak. 6:1–16).

Tā klājas tirāniem, un tā ir jānotiek. Antiohs ir piemērs, kas 
attēlo visus ļaunos ķēniņus un valdniekus, īpaši tos, kuri trakodami 
stājas pretī Dievam un Viņa vārdam. Tādēļ visi iepriekšējie skolotāji 
Antiohu ir saukuši par antikrista tēlu; un viņi ir pareizi sapratuši. 
Jo tāds mežonīgs nešķīstenis, plosīgs tirāns tiešām ir izraugāms par 
pēdējo laiku negantības simbolu, kā to ļauj noprast un apslēptā veidā 
norāda arī daži vārdi šajā (11. nodaļas 36. pantā) un 12. nodaļā.

Devītā nodaļa sākas ar skaistu lūgšanu, kurā Daniēls lūdz par savu 
tautu, kas sagūstīta mīt Bābelē, par Jeruzālemes pilsētu un templi. 
Pravietis lūdz, lai jūdi varētu atkal atgriezties mājās un atjaunot diev-
kalpojumu. Šī lūgšana tiek uzklausīta, turklāt Daniēlam tiek atklāts, 
cik gadu vēl jāgaida līdz Kristus atnākšanai, līdz Viņa mūžīgās 
valstības iesākumam. Šī ir liela, brīnišķīga atklāsme par Kristu, kas 
precīzi un skaidri parāda Viņa atnākšanas laiku.

Par septiņdesmit nedēļām, tas ir, laiku, ko eņģelis nosaka, visi 
skolotāji ir vienisprātis, ka tās ir gadu nedēļas, nevis dienu nedēļas, 
proti, viena nedēļa ir septiņi gadi, nevis septiņas dienas. Par to 
pārliecina arī mūsu pieredze. Jo septiņdesmit dienu nedēļas vēl nav 
divi gadi; tas nebūtu piemērots laiks tik īpašai atklāsmei. Tā nu šīs 
septiņdesmit gadu nedēļas ir četri simti deviņdesmit gadi. Tik ilgi 
vēl bija jāgaida līdz Kristus atnākšanai, un pēc šiem gadiem jāsākas 
Viņa valstībai.

Te jāpēta, kur un kad šīs septiņdesmit nedēļas sākas. Eņģelis to 
skaidro un par sākumu norāda gadu, kad atskan šis vārds, ka Jeruzā-
lemei jātiek atjaunotai. Viņš (Dan 9:25) saka: “No tā laika, kad atska-
nēja vārds par Jeruzālemes atjaunošanu un uzcelšanu, līdz svaidītam 
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valdniekam jāpaiet septiņām nedēļām..” Daži šo norādi ir patvaļīgi 
staipījuši un grozījuši. Mūsu uzskats ir tāds, ka norādītais laiks, 
septiņas nedēļas, sākas ar ķēniņa Dārija valdīšanas otro gadu. Jo šajā 
gadā Dieva vārds atskanēja ar praviešu Hagaja un Cakarijas pravie-
tojumiem, kas lika Zerubābelam celt templi (Hag. 1:1, 2, Cak. 1:1, 7). 
Tādu pavēli deva arī Dārijs, un viņa pavēle minēta Ezras grāmatā 
(6:1).

No Kīra valdīšanas pirmā gada, kad šis ķēniņš atdeva brīvību 
sagūstītajiem jūdiem, līdz Dārija valdīšanas otrajam gadam pagāja 
četrdesmit seši gadi, kuru laikā jūdi nevarēja un nedrīkstēja celt 
templi Kīra dēla Kambīsa pavēles dēļ. Kā pravietis Hagajs saka 
(Hag. 1:2), tauta runāja savā starpā: “Vēl nav pienācis laiks no jauna 
celt Tā Kunga namu.” Šie varētu būt bijuši četrdesmit seši gadi, par 
kuriem jūdi Kristum ir teikuši (Jņ. 2:20): “Četrdesmit sešus gadus šis 
Templis ir taisīts, un Tu to gribi uzcelt trijās dienās?” Tas nozīmē, ka 
ir pagājuši četrdesmit seši gadi, līdz tempļa celtniecību ir bijis iespē-
jams uzsākt. Tik grūti ir nācis to paveikt. Taču vēlāk Tā Kunga nams 
tika uzcelts ātri – četru gadu laikā (Ez. 6:15).

Tā nu eņģelis visas septiņdesmit nedēļas sadala trīs daļās. Pirmo 
septiņu nedēļu laikā, tas ir, sākot no Dārija valdīšanas otrā gada 
līdz četrdesmit devītajam gadam bija jātiek atjaunotiem pilsētas 
mūriem un ielām. Laika nebija atvēlēts daudz, jo apkārtējās zemes 
ļoti pretojās un traucēja šo darbu – kā rakstīts Nehemijas grāmatā 
(2:10) – un Dārija valdīšanas divdesmitajā gadā, tas ir, astoņpadsmi-
tajā gadā pēc tam, kad bija atskanējuši Hagaja vārdi, Dārijs viņiem 
no Persijas sūtīja palīdzību jeb, pareizāk sakot, savā žēlastībā deva 
atļauju tempļa atjaunošanai. Arī Daniēls (10:13) sūdzas, ka Persijas 
ķēniņš savā galmā viņu ir atturējis un aizkavējis divdesmit vienu 
dienu. Iespējams, tas teikts par eņģeļu dienām jeb divdesmit vienu 
gadu.

Daniēla grāmatā (9:26) lasām: “Un pēc tām sešdesmit divām 
nedēļām tas svaidītais tiks nogalināts..” Šīs sešdesmit divas un iepriekš 
norādītās septiņas nedēļas kopā veido sešdesmit deviņas nedēļas, 
tas ir, četri simti astoņdesmit trīs gadus. Tā nu no šīm septiņdesmit 
nedēļām pāri paliek vēl viena – pēdējā nedēļa (tas ir, septiņi gadi). Jo 
eņģelis skaidri saka, ka Kristus tiks nonāvēts nevis pēdējās nedēļas 
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vidū (kā mēs varētu būt domājuši), bet pēc sešdesmit divām nedēļām, 
tas ir, pēdējās nedēļas pirmajā gadā jeb pēdējās nedēļas sākumā, kad 
Viņš – kā eņģelis saka – slēgs ciešu derību ar daudziem. Šīs pēdējās 
nedēļas jeb septiņu gadu laikā Evaņģēlijs ir spēcīgi atskanējis – ar 
zīmēm un brīnumiem, ar Svētā Gara palīdzību; šajā laikā daudzi 
tūkstoši jūdu ir atgriezušies, tāpat ir atgriezušies arī daudzi pagāni – 
kā Lūka raksta Apustuļu darbu grāmatā. Tā tiešām ir nosaucama par 
īstu Lieldienu nedēļu, kas sākusies ar Lieldienu rītu, tas ir, ar Kristus 
augšāmcelšanos.

Taču Daniēla grāmatā (9:27) sacīts, ka šīs nedēļas vidū tiks 
atcelts kaujamais un ēdamais upuris. Jo gandrīz trīs gadus pēc 
Kristus augšāmcelšanās tika noturēts apustuļu koncils (Ap. d. 15:6)  
un publiski pasludināta Mozus bauslības atcelšana. Pagāni, un arī visi 
jūdi tika pasludināti par brīviem no bauslības (Ap. d. 15:28), atzīstot, 
ka to ievērot nav nepieciešams pestīšanai, turklāt arī bauslības pildī-
šanas nasta būtu nepanesami smaga, – kā šajā vietā sludina apustulis 
Pēteris. Tā nu redzam, ka septiņdesmit nedēļas beidzas septītajā gadā 
pēc Kristus augšāmcelšanās. Apustuļi beidz sludināt nocietinātajiem 
jūdiem un stūrgalvīgajai Jeruzālemei un vēršas pie pagāniem, – kā 
apustulis Pāvils saka (Ap. d. 13:46).

Te redzam, ka eņģelis (Dan. 9:25) nosauc Kristu par svaidīto vald-
nieku – nevis Viņa Kristības vai sludināšanas amata dēļ (kā mēs 
iepriekš esam domājuši), bet Viņa augšāmcelšanās dēļ, jo, caur Savām 
ciešanām ieiedams godībā un sēdēdams pie Dieva labās rokas, Viņš 
ir kļuvis par valdošu Kungu. Tā visi ķēniņi un valdnieki Rakstos tiek 
saukti par valdniekiem tādēļ, ka ir sākuši savu valdīšanu. Jo Kungs 
Kristus kopš Savas Kristības brīža ir bijis Kalps visiem apgraizīta-
jiem – kā Pāvils saka (Rom. 15:8) – jā, Viņš ar Savām ciešanām ir 
kalpojis visai pasaulei.

Tomēr eņģelis (Dan. 9:26) ar vārdiem “svaidītais tiks nogalināts” 
atsaucas uz Jesajas grāmatu (53:8), kur gan ir lietoti citi vārdi: “Viņš 
jau bija aizrauts no dzīvo pasaules.” Tas nozīmē, ka Kristus valstībai 
jābūt jaunai, garīgai, Debesu valstībai, kurā netiek paturēts nekas no 
Mozus bauslības, nedz laicīgās valstības, bet tas viss tiek atstāts, un 
sākas cita – jauna, mūžīga Debesu valstība, – kā arī psalmā (16:4) 
sacīts: “Es nepienesīšu viņu asiņainos dzeramos upurus un ar savām 
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lūpām nepieminēšu viņu vārdus!” Visi pravieši mēdz runāt par 
Kristus valstību šādā veidā.

Šo laika skaitīšanu viegli varam saskaņot ar citām, piemēram, ir 
zināms, ka no Dārija valdīšanas otrā gada līdz Aleksandra Lielā valdī-
šanai ir pagājuši simts četrdesmit pieci gadi, – kā raksta Metastēns. 
No Aleksandra līdz Kristus piedzimšanai pagājuši trīs simti pieci 
gadi – to apliecina vēstures hronikas (Alii 310). No Kristus piedzim-
šanas līdz Viņa Kristībai pagājuši trīsdesmit gadi, pēc tam – vēl trīs 
gadi līdz Viņa ciešanām. Viss šis laiks kopā ir četrsimt astoņdesmit 
trīs gadi, un tās ir sešdesmit deviņas nedēļas. Lai mūs nemaldina 
tas, ka daži strīdas par piecām pēdējām nedēļām. Pietiek ar to, ka 
pagānu un vēstures hroniku laika norādes brīnumainā kārtā tik 
precīzi saskan ar Daniēla norādēm.

Desmitā nodaļa ir Daniēla priekšvārds vienpadsmitajai nodaļai. 
Tomēr šajā nodaļā Daniēls apraksta īpašas lietas, runājot par eņģe-
ļiem, sacīdams to, kas citur Rakstos nav norādīts, proti, ka labie 
eņģeļi cīnās ar ļaunajiem un aizstāv cilvēkus. Arī ļaunie eņģeļi tiek 
saukti par kungiem, kā Grieķijas sargeņģelis. Tā nu varam saprast, 
kādēļ ķēniņu un valdnieku galmos rit tik nesavaldīga dzīve, kādēļ 
labais tiek aizkavēts, kādēļ sākas kari un visādas nelaimes. Jo velni ir 
valdnieku tuvumā – tie viņus kūda un mudina vai arī aizkavē un liek 
tiem ceļā tādus šķēršļus, ka nodomus īstenot neizdodas. Piemēram, 
kad jūdiem vajadzēja ar Persijas ķēniņa palīdzību kļūt brīviem no 
Bābeles gūsta, to nekādi neizdevās īstenot, kaut arī ķēniņi būtu to 
vēlējušies. Eņģelis (Dan. 10:20) saka, ka viņam ir jādodas cīnīties ar 
persiešu sargeņģeli; viņš raizējas, ka šajā laikā ieradīsies Grieķijas 
sargeņģelis. Tas ir, itin kā eņģelis gribētu sacīt: kad esam novērsuši 
vienu nelaimi, velns arvien rada atkal kādu citu. Kad būsit kļuvuši 
brīvi no Bābeles varas, tad jūs mocīs grieķi. Tagad ar šeit sacīto 
pietiktu – ir nepieciešams vairāk laika un vietas, lai šīs lietas aplū-
kotu plašāk.

Vienpadsmitajā nodaļā Daniēls pravieto savai tautai, jūdiem, 
gandrīz to pašu, ko sacījis jau 8. nodaļā, – viņš runā par Alek-
sandru Lielo, par divām ķēniņvalstīm – Sīriju un Ēģipti – galveno-
kārt Antioha (kas saukts par Dižciltīgo) dēļ, jo šis valdnieks mocīs 
jūdus. Taču Daniēls valdnieku attēlo tādā veidā, ka galu galā Antioha 
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personā tiek raksturots antikrists. Tādējādi pravietojums runā par 
mūsu pēdējiem laikiem, kas nāk tieši pirms pastarās dienas. Visi 
skolotāji vienprātīgi attiecina šo pravietojumu par Antiohu uz anti-
kristu. Arī pravietojuma vārdi skaidri rāda, ka Daniēls sacīto neat-
tiecina tikai uz Antiohu, bet sajauc kopā vienu un otru, labprātīgi 
pats sajaukdams savus skaidros vārdus.

“Persijā celsies vēl trīs ķēniņi” – viņš saka (Dan. 11:2). Tas nav 
domāts tā, ka Persijā būtu valdījuši tikai trīs ķēniņi, – kā jūdi to 
skaidro; jo šajā valstī ir bijuši vismaz desmit ķēniņi. Taču šie ķēniņi 
tiek nosaukti tādēļ, ka tie ir bijuši īpaši, kaut kādā ziņā pārāki par 
citiem. Tā pēc Kora ir nācis Kambīss, Dārijs un Kserkss – tie ir bijuši 
ievērojamākie. Kserkss ir bijis visbagātākais. Viņš ar neskaitāmi lielu 
karapulku ir cīnījies pret grieķiem, taču pieredzējis apkaunojošu 
zaudējumu un tik tikko izglābis savu dzīvību. Tad nācis Aleksandrs 
un četri viņa pēcteči, kas nav cēlušies no viņa cilts un asinīm.

Te iesāk pastāvēt divas ķēniņvalstis – Sīrija un Ēģipte, kuras strīdās 
un cīnās savā starpā. Te mums jāuzraksta uz vienas lapas visu piemi-
nēto ķēniņu vārdi, lai mēs nenomaldītos vēstures gaitā un pravieša 
vārdos:

Aleksandrs Lielais

Ķēniņš Seleiks Nikators  
Sīrijā

Ķēniņš 
Antigons 
Āzijā

Ķēniņš 
Antipaters 
Grieķijā

Ķēniņš Ptolemajs 
Ēģiptē

Antiohs Soters Ptolemajs 
Filadelfs

Antiohs Teos. Bernica Ptolemajs Eurgets
Seleucus Callinicus. Antiohs 
Hieraks

Ptolemajs 
Filopators

Seleucus Ceraunus. Lielais 
Antiohs

Ptolemajs Epifāns

Seleucus Philopator. Antiohs 
Epiphanes, Dižciltīgais. 
Kleopatra

Ptolemajs 
Filometors
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Pēc Aleksandra valdīšanas laika ļoti spēcīga ir kļuvusi Ēģiptes 
ķēniņvalsts, par kuru Daniēls šeit runā. Tāpat spēcīga ir bijusi Sīrijas 
ķēniņvalsts. Neviena no tām nav spējusi uzvarēt, nedz pakļaut otru, 
lai gan tās bieži ir mēģinājušas un labprāt vēlējušās to izdarīt.

Pirmais karš ir sācies starp Antiohu Teosu un Ptolemaju Filadelfu. 
Taču pēc ilgas karošanas šie valdnieki ir noslēguši miera līgumu. 
Filadelfs bija īpašs, ļoti krietns ķēniņš, kurš mīlēja mieru un dažādas 
labas mākslas un zinības. Viņa tuvumā bija daudz izglītotu ļaužu, 
viņš krāja skaistas lietas no visas pasaules, darīja daudz laba jūdiem, 
grezni izrotāja Jeruzālemes templi un dievkalpojumu. Es domāju, 
ka viņš ir bijis viens no svētajiem ķēniņiem. Lai nostiprinātu mieru, 
šis ķēniņš atdeva savu vienīgo meitu Bernicu par sievu Antioham 
Teo. Pēc tam viņš nomira. Bet Bernica, varena ķēniņa meita, kas 
arī pati nu bija kļuvusi par ķēniņieni un kundzi galmā, vēlējās, lai 
viņas dēls mantotu Sīrijas ķēniņvalsti. Taču šis nodoms neizdevās, jo 
Laodiceja, Antioha Teo iepriekšējā ķēniņiene, līdz ar saviem diviem 
dēliem Seleiku Kalliniku un Antiohu Hieraksu, bija naidā ar Bernicu 
un viņas dēlu – viņi paši gribēja mantot ķēniņvalsti. Viņa noindēja 
savu kungu Antiohu Teo un pēc tam sakūdīja abus savus dēlus pret 
Bernicu, viņu audžumāti. Tie Bernicu padzina un galu galā nonāvēja 
gan viņu, gan viņas dēlu līdz ar visiem galma ļaudīm. Par to Daniēls 
saka (Dan. 11:6): “..bet viņa rokas nebūs pietiekami stipras, viņš 
nepaturēs savu varu, ķēniņa meita turpretī tiks nodota un kritīs līdz 
ar saviem pavadoņiem, ar savu bērnu, ar savu tēvu un to, kas viņu, 
ķēniņa meitu, bija zināmu laiku varenu darījis.”

Šo nelietību sodīja un atrieba Bernicas brālis Ptolemajs Euergets. 
Viņš karā uzveica abus brāļus Seleiku un Antiohu, padzina tos, 
izlaupīja viņu ķēniņvalstis un atgriezās mājās. Pēc neilga laika abi 
brāļi (kā tas mēdz notikt ar savas mātes slepkavām) nožēlojamā 
veidā aizgāja bojā. Par to Daniēls (11:7) saka, ka dienvidvalsts ķēniņš 
kā atriebējs ies pret ziemeļvalsts ķēniņa karaspēku un izcīnīs uzvaru.

Pēc Ptolemaja Euergeta nāves mirušā Seleika Kallinika dēli, 
proti, Seleiks Kerauns un lielais Antiohs atkal bruņojās, gatavoda-
mies karam. Taču Seleiks Kerauns nomira šīs bruņošanās laikā, tā 
ka Antioham nācās steigšus doties prom no Babilonas un turpināt 
cīņu pret Ptolemaja Euergeta dēlu, kas tika saukts par Ptolemaju 
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 Filopatoru. Bet Ptolemajs Filopators sakāva Antiohu ar visu viņa 
karaspēku. To Daniēls šeit apraksta, sacīdams, ka Kallinika dēli būs 
dusmīgi un pārsteigs Ptolemaju Filopatoru; taču Filopators viņus 
sakaus un šīs uzvaras dēļ kļūs lepns. Jo šis pats Filopators vēlāk 
nodevās netiklībai un galu galā kādas netiklas meičas dēļ nonāvēja 
savu ķēniņieni Eiridīki, kas bija arī viņa māsa.

Savukārt Antiohs Lielais pēc Filopatora nāves bruņojās vēl 
spēcīgāk, lai sāktu karu pret Filopatora dēlu, kura vārds bija Ptole-
majs Epifāns; lai gan šis ķēniņš vēl bija bērns, četrus vai piecus gadus 
vecs. Kā jau tas mēdz notikt, kad kungiem vajadzīgi aizbildņi, pret 
šo ķēniņu gatavojās karot ne tikai Antiohs, bet arī citi, piemēram, 
Filips Grieķijā. Šie ķēniņi vēlējās iegūt kādu daļu no bērna Epifāna 
zemes. Turklāt arī viņa paša zemē valdīja nevienprātība, un daļa jūdu 
atkrita no šī ķēniņa, pievienodamies Antioham. Tādēļ Daniēls šeit 
saka, ka ķēniņš Antiohs atkal nāks un ka daudzi stāsies pretī bērnam 
Epifānam, tā ka “Dienvidvalsts izlasei” (11:15), tas ir, Epifāna virsnie-
kiem, kas šim ķēniņam bija Feniķijā, Jūdejā un Jerzuālemē, nepietiks 
spēka, lai turētos pretī, un Antiohs iekaros viņa zemi. Antiohs nonāca 
arī skaistajā zemē Jeruzālemē, un jūdi viņam palīdzēja pilnīgi padzīt 
Epifāna virsniekus. Par to Antiohs jūdus cēla augstā godā, piešķir-
dams tiem lielu bagātību un daudz brīvības.

Bet tad, kad Antiohs gribēja doties vēl tālāk un iekarot arī Ēģipti, 
Ptolemajs Epifāns sauca palīgā romiešus. Te nu Antioham nācās 
atkāpties; viņš slēdza līgumu ar Ptolemaju Eipfānu un deva viņam 
savu meitu Kleopatru, taču ne ar labu nodomu, bet gan, kā Daniēls 
(11:17) saka, “lai liktu postā visu dienvidu zemi”. Ar šīs savas meitas 
palīdzību viņš bija nodomājis atņemt jaunajam puisim ķēniņvalsti. 
Taču ķēniņiene un ēģiptieši to nepieļāva.

Pēc tam Antiohs karoja pret Āzijas salām (kā Daniēls raksta 11:18) 
un iekaroja daudzas no tām. Taču romieši stājās viņam pretī un 
dzina viņu atpakaļ, atkal atņemdami tam gandrīz visu Āziju. Tad 
viņš devās mājup uz Persiju un gribēja iegūt lielu naudu no tempļa 
Elimaidā. Šīs zemes tauta pretojās un nonāvēja Antiohu līdz ar visu 
viņa karapulku. Tā nu viņš palika svešās zemēs un “pazuda uz visiem 
laikiem” (11:19).
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Iepriekš, kad romieši uzveica Antiohu, viņš bija aizsūtījis savu 
dēlu, sauktu par Antiohu Dižciltīgo, uz Romu par nodevu ievācēju. 
Pēc tēva nāves par ķēniņu kļuva otrs viņa dēls, Seleiks Filopators. 
Taču šis vīrs bija neprasmīgs ķēniņš un drīzāk būtu varējis kļūt par 
bendi vai fogtu, nevis par ķēniņu. Viņš nepaveica nekādus krietnus, 
nedz ķēniņa cienīgus darbus un drīz vien nomira un tika “padarīts 
nekaitīgs”, – kā Daniēls saka 20. pantā.

Tad Antiohs Dižciltīgais slepus pameta Romu, un, lai gan ķēniņa 
vara viņam nebija paredzēta (kā Daniēls 21. pantā saka), tomēr šis 
vīrs ar viltības un izlikšanās palīdzību kļuva par ķēniņu. Šis ir pēdē-
jais ķēniņš, par kuru Daniēls raksta, – dižciltīgais bērns, kurš visu 
darījis ar viltu, ar meliem un krāpšanu, rīkodamies nevis kā ķēniņš, 
bet kā ļauns nelietis. Viņa ļaunās viltības ir bijušas rupjas, nekau-
nīgas un negantas; viņš nemaz nav domājis, kā tas izskatīsies, un par 
savu godu nav raizējies. Galvenokārt šī blēža dēļ Daniēls ir apraks-
tījis savu vīziju, sniegdams mierinājumu jūdiem, kurus nelietīgais 
ķēniņš mocīs dažādos veidos.

Gluži tāpat, kā šis Antiohs bija ar viltu ieguvis ķēniņvalsti, viņš 
ar šo pašu prasmi turpināja valdīšanu. Tā kā Ēģiptes ķēniņš, viņa 
māsas dēls, saukts Ptolemajs Filometors, vēl bija pārāk jauns, Antiohs 
apgalvoja, ka vēlas būt uzticīgs sava māsasdēla aizbildnis, un ieņēma 
pilsētas Sīrijā, Feniķijā un Jūdejā. Kad Ēģiptes varasvīri prasīja šīs 
pilsētas atpakaļ, viņš negribēja atkāpties. Tad sākās cīņa, par kuru 
Daniēls raksta 22. pantā, sacīdams, ka viņš, gluži kā ūdens straume, 
uzveiks ēģiptiešu rokas, tas ir, Filometora virsniekus un varas vīrus, 
paturēdams sev uzvaru.

Ar šo viltību Antioham vēl nebija gana. Viņš bija nodomājis šādā 
veidā iegūt savā varā visu Ēģipti. Viņš noslēdza līgumu ar Filome-
tora virsniekiem, izlikdamies, ka visu dara sava māsasdēla labā, kā 
uzticamam aizbildnim piederas. Izmantodams šādu viltību, viņš (kā 
Daniēls saka 23. pantā) ar nelielu karaspēku iegāja Ēģiptē, jo tur visi 
vārti tika atvērti mīļā radinieka priekšā. Antiohs lika kroni sev galvā 
un kļuva par Ēģiptes ķēniņu. Izmantodams šādu viltību (kā sacīts 
24.  pantā un tālāk), viņš laupīja un postīja, izlaupīja visu Ēģiptes 
zemi, kā neviens no viņa priekštečiem ar varu to nebija spējis izdarīt, 
un atkal atgriezās mājās.
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Kad ķēniņš Filometors jau bija pieaudzis un pārņēma varu savā 
valstī, viņš gribēja ar varu atgūt zaudētos īpašumus, tā ka abi ķēniņi 
gatavojās karam viens pret otru. Taču, kad dižciltīgais Antiohs 
redzēja, ka Filometors ir pārāk spēcīgs pretinieks, viņš izmantoja 
naudu un īstenoja nodevību, panākdams, ka Filometora ļaudis 
pievienojās viņam. Daudzi šajā karā tika nonāvēti, tomēr Antiohs 
zemi neiekaroja. Tad viņš atkal noslēdza mieru ar savu māsasdēlu, 
ēda un runāja ar viņu pie galda, taču viņam neviens vairs neticēja. 
Kā Daniēls 27. pantā saka, abi ķēniņi katrs savā sirdī turēja ļauna 
viltus pilnas domas; tie bija nodomājuši viens otru nonāvēt, kaut arī 
šķietami vēlējās mieru. Tā Antiohs atgriezās mājās ar lielu bagātību, 
turklāt pa ceļam viņš, izmantojot viltību, panāca, ka tika ielaists arī 
Jeruzālemē. Viņš apkaunojošā veidā aplaupīja Jeruzālemes templi un 
pilsētu – kā rakstīts (1. Mak. 1:23 un Dan. 11:28): “Viņa sirds būs pret 
svēto derību.”

Pēc tam, kad apmēram pēc diviem gadiem Antioham viņa meli 
un nelietības vairs nepalīdzēja, viņš nolēma ar varu iekarot Ēģipti un 
uzbrukt savam māsasdēlam, ierodoties ne vairs kā aizbildnis, bet kā 
ienaidnieks. Taču, kā Daniēls saka 29. pantā, “šoreiz nebūs tā, kā bija 
pirmoreiz”. Jo romieši, kuri, saskaņā ar ķēniņa Filometora tēva testa-
mentu, bija viņa aizbildņi un aizstāvji, sūtīja pie Antioha padomnieku 
Marku Popiliju karaspēka pavadībā, pavēlēdami Antioham aiziet no 
Ēģiptes. Antiohs arī šeit gribēja izmantot savu prasmi un mēģināja 
ar labiem vārdiem apvārdot romiešus, apgalvodams, ka nāk ar drau-
dzīgu nodomu. Tad Marks Popilijs ņēma spieķi, kas bija viņam rokā, 
un apvilka ar to smiltīs apli apkārt tai vietai, kur Antiohs stāvēja 
jūras krastā, sacīdams: Romas padomnieks tev saka: neizej no šī apļa, 
iekams nebūsi devis skaidru atbildi – tu gribi karu vai mieru? Tā 
Antioham nācās ar kaunu atkāpties un atgriezties mājās.

Nu Antioha dusmas vērsās pret Jeruzālemi, pret Dieva namu, diev-
kalpojumu un Dieva tautu, jo viņš nevarēja citādi izgāzt un apmie-
rināt savas dusmas, nedz atriebties par pieredzēto apkaunojumu, kā 
vien vērsdamies pret Dievu un Viņa valstību. Daudzi ļauni nelieši no 
jūdu vidus Antioham palīdzēja un sekoja viņam, līdz Dievs aicināja 
Jūdu Makabeju un viņa brāļus cīnīties pret Antiohu. Tas viss norā-
dīts iepriekš, 8. nodaļā, un Daniēls to atstāsta arī šeit.
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VIENPADSMITĀ NODAĻA

Daniēla grāmatas divpadsmitā nodaļa, kā visi skolotāji vienprātīgi 
atzīst, saistībā ar Antioha vārdu, ir attiecināma uz antikristu un uz 
pēdējiem laikiem, kuros dzīvojam. Tādēļ šeit vairs nav jāmeklē un 
jāpēta vēstures notikumi. Skaidrais Evaņģēlijs tagad ikvienam atklāj 
un parāda, kas ir īstais Antiohs, kurš sevi paaugstinājis pāri visiem 
dieviem, nicinājis “sievu mīlestību” jeb laulības kārtu un to aizlie-
dzis, tās vietā piepildīdams visu pasauli ar sava dieva elku kalpību, 
turklāt arī ar miesīgu netiklību, izdalījis visus dārgumus uz zemes. 
Jo “sievu mīlestība” šeit nav netikla mīlestība, bet godājama, tiku-
mīga mīlestība pret sievu, kā Dievs to ir radījis un pavēlējis, proti, 
laulāto mīlestība. Pravietis šeit kā vienu no galvenajiem antikrista 
netikumiem norāda to, ka viņš neievēro mīlestību pret sievām.

Taču mēs labprāt būtu redzējuši kādu, kas šo nodaļu uzlūkotu 
citādi, izskaidrodams to tādā veidā, lai stiprinātu ticību un modinātu 
cerību uz svētīgo mūsu pestīšanas dienu, kas tagad, neapšaubāmi, ir 
durvju priekšā, – kā šis teksts to parāda. Tā kā neviens šo skaidro-
jumu nav sniedzis, mēs ar savu skaidrojumu labprāt dosim iemeslu 
citiem pārdomāt pravieša vārdus vēl dziļāk un labāk.

Vispirms jāievēro, ka 11. nodaļas beigās, 35. pantā, skaidri sacīts: 
pēc Antioha valdīšanas beigām “Dieva noliktais pēdējais laiks vēl 
nav klāt”, tā ka divpadsmitā nodaļa nav jāattiecina uz Antiohu, jo 
vēl ir jānāk citiem laikiem. To, kas notiks šajos citos laikos, eņģelis 
pasludina, sacīdams:

Dan. 11:36 Un ķēniņš rīkosies pēc savas patikas..
Šis ķēniņš nebūs pakļauts nekādiem likumiem, nedz mācībai, bet 

pats būs sev likums. Ko vien viņš gribēs, tas tiks nosaukts par pareizu 
un likumīgu. Jebkurā ķēniņvalstī šāds ķēniņš ir neciešams tirāns, 
bet Kristus valstībā, par kuru pravietis šeit runā, kur ļaudīm ticībā 
jābūt paklausīgiem Kristum, tāds tirāns pašos pamatos nav pieņe-
mams. Te skaidri attēlots pāvests, kas savos dekrētos nekaunīgi rūc, 
ka visas baznīcas, visi troņi esot pakļauti viņa tiesai, bet viņu pašu 
neviens nedrīkstot tiesāt. Un Cap. Solitae rakstīts: kā saule ir pārāka 
par mēnesi, tā pāvests ir pārāks par ķeizaru. Bet tur, kur ir valdība, 
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tai ir vara pavēlēt; savukārt pārējiem ir pienākums būt paklausīgiem 
valdībai. Tādēļ mūsu liekuļi dižojas ar scrinium pectoris – visi likumi 
esot apslēpti viņu siržu lādēs; un Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione 
voluntas. Cap. Si Papa: Arī tad, ja pāvests aizvestu neskaitāmas 
dvēseles ellē, neviens tomēr nedrīkstētu sacīt: ko tu dari? Visas šīs 
lietas ir ne tikai mācītas tādā veidā, bet īstenotas arī darbos. Jo īstais 
ķēniņš nav ķeizars, bet gan pāvests, kuram ķeizars ir pakļauts gluži 
kā kalps un ir spiests skūpstīt pāvesta kājas, ar visiem viņa likumiem. 
Arī apustulis Pēteris (2. Pēt. 3:3) ir sludinājis, ka nāks tādi, “kuri 
dzīvos savās pašu kārībās”, rīkodamies pēc savas patikas. Tā viņš 
paskaidro šos Daniēla vārdus “ķēniņš rīkosies pēc savas patikas”.

..viņš būs pilns pašiedomas un šķitīs pats sev lielāks esam par 
visiem dieviem, nostāsies pret dzīvo Dievu un runās negantus 
vārdus, un tas gūs panākumus, tiekams Dieva dusmu mērs  
būs pilns, jo notiks, kas nolemts.
Tā arī pāvests sevi attēlo, savos dekrētos lielīdamies, ka viņš esot 

pārāks par Svētajiem Rakstiem un ka Rakstiem esot vajadzīgs pāvesta 
krēsla apstiprinājums, lai tie iegūtu vērtību. Taču vēl jo spēcīgāk 
pāvests to īsteno savos darbos. Visus, kuri, pamatodamies Rakstos, 
ir izteikušies pret pāvestu, viņš ir nolādējis, izraidījis, sadedzinājis 
kā ķecerus un velna bērnus; arī tagad viņš vēl joprojām katru dienu 
turpina to darīt. Un pāvesta sekotāji vēl tagad un vienmēr kliedz, ka 
(pāvesta) baznīca esot augstāka par Rakstiem. Daniēls šajā vietā to 
nosauc ar vārdiem “nostāsies pret dzīvo Dievu un runās negantus 
vārdus”. Pāvestam tas ir izdevies, un šī negantība ir tikusi saukta par 
pareizu. Tā ir Dieva dusmība, kas nāk pār nepateicīgo pasauli, – kā 
apustulis Pāvils (2. Tes. 2:11) saka: “..Dievs tagad sūta tiem maldu 
varu, ka tie sāk ticēt meliem.” Citi tirāni, kuri ir vajājuši Dieva vārdu, 
to darījuši tādēļ, ka nav sapratuši. Turpretī šis tirāns to dara apzināti. 
Viņš ar muti runā Svēto Rakstu un Dieva vārdus, bet grib būt kungs 
pār tiem un iegūt varu nolādēt Dieva vārdu kā velna mācību, kad un 
kur vien grib. Tādēļ viņš grib tikt saukts par dievu zemes virsū, jā, 
par visu dievu dievu, visu kungu kungu, visu ķēniņu ķēniņu, nevis 
par parastu cilvēku, itin kā viņš būtu dieva un cilvēka sajaukums jeb 
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dievišķs cilvēks, gluži kā pats Kristus ir Dievs un Cilvēks. Pāvests 
grib būt Viņa vikārs, tomēr pats sevi paaugstina pār Viņu.

Apustulis Pāvils (2. Tes. 2:3 un tālāk) šo Daniēla pravietojumu ir 
citējis šādi: “..Papriekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka 
cilvēkam, pazušanas dēlam, pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas 
saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dieva templī, pats 
sevi celdams par Dievu.” Jo pār Dieva dabisko būtību un godību 
cilvēks nevar paaugstināties; viņš paaugstinās pār Vārdā nosaukto, 
sludināto, godāto Dievu, tas ir, pār Dieva vārdu, dievkalpojumu un 
Sakramentu.

Jo būt “grēka cilvēkam” un “pazušanas dēlam” šeit nozīmē ne tikai 
pašam, privatus būt grēciniekam un pazudušam cilvēkam, bet būt 
grēciniekam publicus – vest sev līdzi grēkā un pazušanā arī citus, kā 
tirāni un ķeceri ved sev līdzi pazušanā zemi un ļaudis. Tā Raksti par 
ķēniņu Jerobeāmu saka, ka viņš mācījis Israēlu grēkot jeb piespiedis 
to grēkot ar savu jauno dievkalpojumu (1. Ķēn. 12:30).

Šādu grēka amatu pāvests ir pildījis divos veidos. Pirmkārt, viņš ir 
iedibinājis daudzus jaunus dievkalpošanas veidus, kas vēlāk ir prak-
tizēti ar viņa ieviestajiem niekiem: grēku atlaidām, svēto ūdeni, svēto 
kalpošanu, mūku dzīvi, misēm, gavēšanu, svinēšanu un citiem, tajā 
pašā laikā apkaunojis un postījis īsto dievkalpošanu: Dieva vārdu, 
ticību, Sakramentu utt. Otrkārt, pāvests ir apspiedis kristiešus ar 
neskaitāmiem likumiem, iedibinādams grēku tur, kur Dievs negrib 
to pieļaut, īsi sakot, viņš ir aptraipījis ar grēku gandrīz visu Dieva 
radību, proti, kur un kad vien pāvests ir gribējis, tur sviesta, olu, 
siera, piena un gaļas ēšana ir tikusi nosaukta par grēku, kaut arī Dievs 
mums ir devis un ļāvis brīvi baudīt šīs lietas – šķīsti un bez grēka. 
Tāpat pāvests ir aptraipījis laikus un dienas arī ar citiem grēkiem. 
Kad un kur viņš ir gribējis, mums ir vajadzējis gavēt un svinēt, un 
šajā laikā visu ēdienu, pat mīļās maizes ēšana ir tikusi nosaukta par 
grēku.

Tāpat viņš ir aptraipījis ar grēku arī vietas un dažādus piederumus. 
Baznīcas un svētās vietas viņš ir darījis tik svētas, ka tur neesam 
drīkstējuši aizskart nevienu koku, nedz akmeni – īpaši tas attiecas 
uz altāri un altāra piederumiem. Tas bija briesmīgi, ja lajs ar kailām 
rokām pieskārās biķerim vai korporālim. Kad altāra piederumus 
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vajadzēja mazgāt, to nedrīkstēja darīt pat svēta mūķene – vispirms 
šie piederumi bija jāmazgā priesterim. Tik daudz likumu un grēku 
bija izdomāts attiecībā uz biķeri, korporāli un citiem altāra piederu-
miem, uz visu, kas ticis svētīts. Tāpat arī kāzas, ko Dievs iedibinājis 
un atļāvis rīkot brīvi, tika nosauktas par grēku, ja tās tika rīkotas 
noteiktos laikos. Arī laulības gultu pāvests bija saslēdzis grēkos – 
kurā laikā vien gribēja.

Tāpat viņš bija aptraipījis priesteru miesas. Jo Dieva radītās lietas, 
kā nabaga mati uz galvas, tika pasludināti par grēku – priesteriem 
bija jāvalkā tonzūras un jānogriež bārdas. Tad viņi bija svēti. Īsi 
sakot, ikviena kristieša miesa un dzīve bija saucama par nesvētu, un 
tikai pāvesta svētītie bija svēti. Es nemaz negribu runāt par to, cik 
viegli lajs varēja noziegties pret svētītu cilvēku, vietu vai lietām.

Tāpat pāvests aptraipa arī apģērbus. Ja mūks vai mūķene neval-
kāja mūka drānas noteiktajā izskatā un krāsā, tas bija grēcinieks un 
pazudis cilvēks. Tāpat bija ar priesteriem un viņu drānām.

Šādi pāvests bija aptraipījis ar grēkiem gandrīz visu radīto lietu 
lietošanu – tas attiecināms uz ēdieniem, dzērieniem, apģērbiem, 
vietām, laiku, miesu un visu dzīvi. Ja viņš būtu valdījis vēl ilgāk, tad 
droši vien būtu aizliedzis arī klepot, šņaukāties un palaist no miesas 
gāzes. Viņš rīkojās tā, itin kā sēdētu savā krēslā tālab, lai mocītu kris-
tiešus ar likumiem, aizliegumiem, grēkiem un samaitāšanu, izman-
tojot visu radīto lietu lietošanu, bet pēc tam nopelnītu naudu, tirgo-
dams grēku atlaidas. Turklāt šādi grēki un negantība tika saukta par 
svētumu un īpašu dievkalpošanu – gluži tāpat kā Jerobeāma teļi. Par 
tādiem grēkiem un pazušanu Pāvils runā Vēstulē tesaloniķiešiem.

Par šādām lietām Daniēls saka: viņš “šķitīs pats sev lielāks esam 
par visiem dieviem..” Jo Dievs ar Mozus starpniecību ir devis arī 
likumus, un jūdi ir bijuši daudzu grēku apgrūtināti tādās lietās, 
kurās dabiski nekāda grēka nebūtu; taču Dievam bija vara dot šādus 
likumus. Šis velna āksts, netīrais Dieva atdarinātājs, grib mērka-
ķoties pakaļ pašam Dievam un ļoti pārcenšas, turklāt nostājas pret 
īsto Dievu, izpostīdams Viņa dievkalpojumu ar saviem daudzajiem 
likumiem, kurus viņam nav bijis varas dot, iedibinādams neskaitāmi 
daudz grēku saistībā ar radības lietojumu visā pasaulē. Šādi pāvests 
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parāda, ka pats grib būt dievs īstā Dieva templī, tas ir, kristietībā. To 
visu pierāda viņa dekrēti un dekretāles.

Ar šīm divām lietām pāvests ir izpostījis divas hierarhijas. Ar pirmo 
viņš ir samīdījis kājām laicīgās tiesības, paklausību un valdību, atcel-
dams un postīdams tās pēc savas patikas. Viņš ir atcēlis, nolādējis 
un pazudinājis ķeizarus, ķēniņus un valdniekus, novērsis no paklau-
sības valdībai padotos un bērnus, īsi sakot, darījis visu, ko un kā vien 
gribējis, nepakļaudamies nekādiem likumiem, nedz tiesībām. Ar otro 
lietu viņš ir izpostījis baznīcas, pakļāvis sev Svētos Rakstus, saplosījis 
un iztukšojis sakramentus un to lietošanu, apspiedis Evaņģēliju, līdz 
tas vairs nav bijis kristiešiem zināms. Tādējādi viņš ir iznīcinājis gan 
Dieva vārdu, gan dievkalpojumu. Un treškārt:

Dan. 11:37  Viņš neievēros arī savu tēvu dievus, nedz to, ko sievas 
iemīļojušas (vācu tekstā – sievu mīlestību), nedz kādu 
citu dievu, bet pacelsies iedomībā pāri par visiem.

Te Daniēls atkārto to, kas sacīts par Dievu, piebilstot un norādot 
vēl vairāk. Arī tad, kad šim pazušanas dēlam tiek sacīts par viņa tēvu 
Dievu, tas ir, par Kristu, kuru sludinājuši apustuļi, viņa priekšteči, 
viņš tomēr ir tik stingri un droši paaugstinājies pār Dievu un visiem 
dieviem, ka neko no sacītā neievēro un pat negrib zināt, bet augst-
prātīgi, lepni, stūrgalvīgi un cietsirdīgi nonāvē visus tos, kuri runā 
par Kristu.

Lai neko neatstātu neizpostītu, viņš saplosa arī trešo Dieva iedibi-
nāto hierarhiju, proti, laulības kārtu, kuru viņš ne tikai ir aizliedzis 
garīdzniekiem, bet arī pilnīgi apkaunojis, zaimojis, noniecinājis, 
nicinājis un iznīcinājis, nosaukdams par nešķīstu, miesīgu, bezdie-
vīgu dzīvi, kādu dzīvojot, nav iespējams kalpot Dievam – neraugo-
ties uz to, ka Dievs ir svētījis laulības kārtu, saukdams to par Savu 
derību, kas Viņam ir tīkama. Dievs ar grēku piedošanas palīdzību 
pasludina laulības gultu par šķīstu un godājamu, neuzlūkodams 
tajā nekādu ļaunu kārību. Tā tam ir jānotiek – antikrists nolād to, 
ko Dievs svētījis, saplosa to, ko Dievs saistījis un savienojis, lamā un 
apkauno to, ko Dievs slavē, īsi sakot, vienmēr un visās lietās rīkojas 
pret Dievu un paaugstinās pār Viņu, visu izpostīdams un samaitā-
dams. Laulības aizliegumu viņš ir noteicis nevis tādēļ, ka to būtu 
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 mudinājusi liela mīlestība pret šķīstību, bet tikai skata pēc un tādēļ, 
lai brīvi un netraucēti varētu darīt, ko vien pats vēlas, nepakļau-
damies nevienam un nebūdams saistīts nevienā lietā. Viņš negrib 
uzņemties nekādas pūles un darbu, ko Dievs ir saistījis ar šiem trim 
Saviem iedibinājumiem: baznīcu, valdību un laulības kārtu, bet grib 
dzīvot pēc savas patikas, savās kārībās, baudīdams mieru, drošību, 
bezdarbību, godu un varu. Jo sludināt, mācīt, kalpot baznīcā – tas 
prasa lielas pūles, ir saistīts ar draudiem un nepatiku. Tāpat arī valdī-
šana, kura ietverta likumu un tiesību ievērošanā, prasa pūles; arī 
laulības kārtā ir savas rūpes, darbs un dažādi draudi, rūpējoties par 
sievu, bērniem, saimi, namu un saimniecību. Arī apustulis Pāvils (1. 
Tim. 4:2, 3) saka, ka laulības aizliedzēji liekuļodami runā melus, jo 
viņi mīl nevis šķīstību, bet savu kluso, mierīgo, slinkuma pilno dzīvi, 
kuru var dzīvot pēc savas patikas, – tāpat kā mūki bēg no pasaules 
nevis svētuma dēļ, bet tādēļ, lai varētu baudīt mieru un ērtības, kas 
nav pieejamas pasaulē.

Tas, ka Daniēls saka: viņš “šķitīs pats sev lielāks esam par visiem 
dieviem” un “viņš neievēros arī savu tēvu dievus,” skan tā, itin kā 
pravietis ticētu vairāk nekā vienam Dievam. Te jāsaprot, ka Raksti arī 
svētos, jā, arī laicīgos kungus sauc par dieviem (Ps. 82:6, Jņ. 10:34). Šo 
vārdu nozīme ir tāda, ka pāvests neievēros ne visuaugsto Dievu, nedz 
arī tos, kurus Viņš ir iecēlis par dieviem, proti, ne svēto baznīcu, 
nedz arī laicīgos kungus. Tā ir viena daļa no pāvesta jeb antikrista 
dzīves un leģendām, ko Daniēls šeit apraksta. Šis antikrists izpostīs, 
saplosīs un iznīcinās visu, ko Dievs iedibina. Otrā daļa ir – ko anti-
krists pāvests cels, iedibinās un darīs. Daniēls saka:

Dan. 11:38  Visu to vietā viņš cienīs piļu un cietokšņu dievu (vācu 
tekstā – Mausim) un vienu tādu dievu, ko nepazina 
viņa tēvi, viņš godās to ar zeltu, sudrabu,  
ar dārgakmeņiem un ar citām dārgām mantām.

Vārds Mausim joprojām ir palicis neizskaidrots. Taču mēs 
mēģināsim to darīt – ja Dievs dos mums atrast īsto izpratni. Maos 
nozīmē – spēks jeb stiprums, kā pilis tiek sauktas par stiprām pilīm 
un cietokšņiem. Mēs ar šo vārdu vispirms saprotam akmens namus, 
ko sauc par baznīcām, – līdz ar visu, kas šos namus padara skaistus, 
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īpaši greznus un stiprus, pārākus par citiem namiem un līdzīgus 
pilīm. Tādas ir baznīcas un klosteri visā pasaulē – tie ir nami, kas nav 
celti Dievam un Kristum par godu, nedz tālab, lai kalpotu Viņam, jo 
“Visuaugstākais nedzīvo rokām darinātos namos”, kā svētais Stefans 
saka (Ap. d. 7:48), bet gan – par godu pāvestam. Jo šajos namos 
valda viņš, māžodamies ar savu svēto ūdeni, misi, vigilijām, grēku 
atlaidām, šķīstītavu un neskaitāmiem citiem niekiem; taču viņš 
šajos namos sakrāj visas pasaules naudu, sudrabu, dārgakmeņus un 
dažādus dārgumus līdz ar visu savas dievišķības spēku un varu, jo 
šeit tiek mācīts un dzīvots pēc viņa gribas un pavēlēm. Pāvests arī 
ir lieliski un spēcīgi nocietinājis šos savus namus – bez bruņām un 
ieročiem, tikai ar bullām, vēstulēm un zīmogiem, gluži kā burvis vai 
acu apmānītājs.

Šīs baznīcas un klosteri visvairāk kalpo pāvestam, jo draudzēs 
tomēr vēl nedaudz tika kalpots Dievam – ar Kristību, Sakramentu 
un sludināšanu. Tomēr arī tas netika darīts šķīsti, un mūsu dienās šīs 
lietas ir atstātas novārtā, salīdzinot ar klosteru dzīvi. Tur kalpošana 
pāvestam rit pilnā sparā caurām dienām un naktīm. Tie nav sludi-
nāšanas, bet mises noturēšanas nami, mirušo nami, tas ir, vigiliju 
nami, kur vairāk tiek lasīts, pļāpāts un darīts mirušo, nevis dzīvo 
labā. Turklāt tie ir arī skandināšanas un gaudošanas nami, arī zelta, 
sudraba un dārgakmeņu nami.

Ar vārdu Mausim eņģelis īpaši aizskar pašu lielāko un ļaunāko 
baznīcas negantību pāvestībā, proti, misi. Viņš būtu varējis sacīt 
pavisam skaidri – “mises dievs” un runāt tā, itin kā tīšuprāt 
 pārveidotu šo vārdu savā runā, lielas nepatikas dēļ negribēdams to 
izrunāt, tādēļ saka: Mausim.

Jo vai gan pāvesta baznīcas un klosteri ir kas cits, kā vien mises 
nami? Tie ir celti mises – kā dienišķā, svētā upura – dēļ. Mises dēļ 
šiem namiem ir ticis dots viss, kas vajadzīgs. Mises dēļ ir izdomātas 
visas ceremonijas. Mises dēļ ir tikušas uzturētas skolas, un skolnieki 
ir studējuši mises dēļ, lai kļūtu par mises priesteriem. Visa baznīcas 
greznība ir bijusi saistīta ar misi, gluži kā žurkas pulcējas ap savu 
ķēniņu. Kad nenotiek mise (kā interdikta laikā), tad nabaga baznīca 
stāv tukša, itin kā tā nebūtu baznīca, bet pamests akmeņu krāvums. 
Tik neizmērojami daudz naudas un izdevumu ir ticis veltīts misei. 
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Par Dieva vārdu un sludināšanas amatu neviens nav domājis, nedz 
studējis vai arī – ja ir, tad tikai pavisam maz, salīdzinot ar misi, lai 
gan vārdam un sludināšanai taču vajadzētu būt pašām galvenajām 
lietām, gandrīz vienīgajām.

Kas tad ir šis pāvesta baznīcas dievs, mises dievs jeb Mausim? Tas 
nav un nevar būt īsts Dievs. Jo vienīgajam īstajam Dievam ar misi 
netiek kalpots. Mise zaimo un apkauno mūsu Kungu Jēzu Kristu (tas 
ir, arī pašu Dievu Tēvu) visnegantākajā un visbriesmīgākajā veidā, 
jo ar mises palīdzību tiek iznīcināta ticība, tās vietā liekot darbu 
svētumu. Tomēr mise šeit tiek nosaukta par dievu, jo Raksti pieļauj, 
ka arī elki tiek saukti par dieviem. Dievs nav nekas cits kā tas, uz ko 
cilvēka sirds paļaujas, kam tā uzticas, tic, uz ko tā cer un ko mīl. Ja 
paļāvība ir pareiza, tad arī Dievs ir īsts; ja paļāvība ir aplama, tad šis 
dievs nav gluži nekas.

Tādēļ dievs Mausim nav nekas cits, tikai pāvesta un viņa sekotāju 
aplamā iedoma un paļāvība uz to, ka viņu mise un baznīcas dzīve 
ir liels dievkalpojums, liels darbs un upuris, kuram līdzīga nav un 
nevar būt. Uz šo iedomu viņi paļaujas un ar to viņi sevi mierina, itin 
kā tas būtu pats īstais Dievs. Viņi paliek pie uzskata, ka Dievs domā 
tāpat, kā savā ģeķībā ir iedomājušies viņi. Šajā ziņā velns viņus stip-
rina un iedrošina. Šīs iedomas vadīti, viņi sarauš sev visas pasaules 
naudu un mantu, lai galu galā nonāktu elles ugunī. No sacītā viegli 
varam saprast turpmāko:

Dan. 11:39  Cietokšņos un nocietinātās vietās viņš novietos šā 
svešā dieva atzinējus. Kas to atzīs, tiem viņš parādīs 
lielu godu, tiem viņš piešķirs varu valdīt pār daudziem 
un izdalīs tiem zemi par algu.

Vācu valodā runājot, Daniēls saka, ka pāvests rīkojas šādi: visus, 
kuri palīdz stiprināt un vairot viņa baznīcas dzīvi, paša svētumu, 
dievkalpošanu un misi, – tos viņš darīs par lieliem, bagātiem kardi-
nāliem, bīskapiem, abatiem, prāvestiem, priesteriem un mūkiem, 
cels tos augstā godā, svētīs, paaugstinās pār laju kārtu, izdalīdams 
tiem kā atlīdzību baznīcas mantu un zemi. Turklāt viņiem vienī-
gajiem tiks apsolīta Dievu valstība, un citiem kristiešiem tā būs no 
viņiem jāatpērk, ar zeltu, sudrabu un dārgakmeņiem pagodinot viņu 


