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Izdevēja priekšvārds

Ko lasītājam varētu piedāvāt izdevums “Konkordijas komentārs: 
Svēto Rakstu teoloģisks skaidrojums”?

Šīs sērijas nolūks ir palīdzēt mācītājiem, misionāriem un teologiem 
interpretēt Dieva Vārdu ar lielāku skaidrību, izpratni un uzticēšanos 
teksta dievišķajam nolūkam.

Tā kā ikviens interpretētājs uzlūko ekseģētisko uzdevumu no sava 
viedokļa, skaidrības labad ir jāpiemin tie iepriekšpieņēmumi, pēc ku-
riem ir veidota šī komentāru sērija. Tas tad arī kalpotu kā īss komentāra 
raksturojums.

Kā pirmo un pašu galveno minēsim pārliecību, ka Rakstu centrā ir 
Jēzus Kristus. Pats Kungs to ir apliecinājis, sakot: “.. [Raksti] .. liecina 
par Mani” (Jņ 5:39), – šie vārdi ir ietverti arī šīs sērijas logo. Raksti 
sludina Labo Vēsti par to, ko Dievs ir darījis, samierinot pasauli ar 
sevi caur Jēzus dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos. Šajā komentārā tā paša 
Gara vadībā, kurš inspirējis Rakstu veidošanos, ikvienas kanoniskās 
grāmatas ikvienā rindkopā tiek meklēts “tas, kas paaugstina Kristu”, jo 
šīs grāmatas ir kristocentriskas, kristoloģiskas. 

Atainojot Rakstu liecību par Jēzu Kristu, šie komentāri skaidro 
Bauslību un Evaņģēliju. Šāda pieeja izriet no otrās pārliecības: Bauslība 
un Evaņģēlijs ir visaptverošas Bībeles doktrīnas, un pareiza izpratne 
par šo doktrīnu atšķirībām un savstarpējām attieksmēm ir atslēga 
atziņai par Dieva pašatklāsmi un Viņa pestīšanas plānu Jēzū Kristū.

Tomēr – ne jau vienmēr Bauslība un Evaņģēlijs Bībelē tiek vārdā 
nosaukti. Rakstu valodas palete ir daudzkrāsaina – tajā ir liela krāsu 
toņu dažādība. Perikopes dialektiku var veidot kritusī radība un jaunā 
radība, tumsa un gaisma, nāve un dzīvība, klejojumi un apsolītā zeme, 
trimda un atgriešanās, neziņa un gudrība, dēmonu apsēstība un Dieva 
valstība, miesa un Gars, bailes un prieks, bads un dzīres, Bābele un 
jaunā Jeruzāleme un daudz kas cits. Taču vienojošais elements ir Dieva 
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žēlastības pilnais darbs, atjaunojot grēkā kritušo (Bauslībai pakļauto) 
cilvēci caur sava Dēla Evaņģēliju. Un Evaņģēlijs ir pārsvarā. Šie ko-
mentāri ir evaņģēliski šī termina patiesā izpratnē.

Trešā pārliecība ir, ka Raksti ir Dieva izvēlēts līdzeklis Evaņģēlija 
izplatīšanai. Redaktori un autori bez ierunām atzīst, ka Vecās un Jaunās 
Derības kanoniskās grāmatas savā kopumā ir inspirēts Dieva Vārds. 
Trīsvienīgais Dievs ir Bībeles patiesais autors; katrs vārds ir Svētā Gara 
inspirēts, vienlaikus izmantojot arī rakstītāju zināšanas, intereses un 
stilus. Tādējādi, lai gan katrai grāmatai ir atšķirīgas iezīmes, tomēr 
Rakstu kanonam piemīt iekšēja vienotība un katrs pants ir izprotams 
saskaņā ar visa kopuma kontekstu. Šajā komentāru sērijā uzmanība 
tiek pievērsta vissīkākajām detaļām, atzīstot verbālo inspirāciju, un 
interpretācija notiek saskaņā ar ticības analoģiju, sekojot principam: 
Raksti interpretē Rakstus. Abas šīs lietas ir nepieciešamas, jo visa Bībele 
ir Dieva Vārds, Svētie Raksti, kam nepieciešams teoloģisks izklāsts.

Ceturtā pārliecība: lai gan Evaņģēlija Dievs ir nācis šajā pasaulē 
Jēzū Kristū (inkarnētajā Vārdā), Rakstu Evaņģēlijs ir dots Dieva 
ļaudīm un ar Dieva ļaužu starpniecību visas cilvēces labā. Dievs nav 
paredzējis savu Rakstu eksistenci šķirti no baznīcas. Viņš ir dāvājis tos 
caur paša izvēlētiem kalpiem: praviešiem, gudrajiem, evaņģēlistiem un 
apustuļiem. Viņš ir dāvājis tos baznīcai un caur baznīcu, lai baznīcā tie 
tiktu glabāti kā brīdinājums un mierinājums un lai baznīca tos lietotu 
pasludinājumam un katehēzei. Rakstu dzīvais konteksts vienmēr ir 
baznīca, kur Tā Kunga kalpošana turpinās kā sludināšana, Kristība, 
grēku piedošana, mācība un Svētā Vakarēdiena svinēšana. Apzinoties, 
kāds ir Dieva Dēla inkarnācijas iespaids uz Rakstu un baznīcas, Vārda 
un Sakramentu ciešo vienību, šajā sērijā ir iekļauti komentāri, kuru 
centrā ir inkarnācija un Sakraments. 

Turklāt šis dievišķais Evaņģēlija Vārds rada vienību visu to vidū, kuri 
tam paklausa, proti, tic, un kuri apliecina tajā atklāto Dieva patiesību 
un pakļaujas tai. Tā ir vienas, svētas, kristīgas un apustuliskas baznīcas 
vienība, kas turpinās visas pasaules vēstures gaitā. Baznīca ir atrodama 
visur tur, kur ir klātesošas baznīcas pazīmes: Evaņģēlijs Vārdā un sa-
kramentos. Tie ir pasludināti, apliecināti un svinēti daudzās dažādās 
kultūrās un nav nekādā veidā ierobežoti vai īpaši raksturīgi tikai kādai 
vienai kultūrai vai tautai. Paužot Evaņģēlija universālo patiesību, 
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šajā komentāru sērijā tiek atzīts un apstiprināts Rakstu patiesības 
 apliecinājums visās vietās un laikos, kur vien atrodama patiesā baz-
nīca. Ar nolūku veicināt vienprātību Rakstu Evaņģēlija apliecināšanā 
šie komentāri tiecas būt vislabākajā nozīmē konfesionāli, ekumeniski un 
katoliski.

Visas paustās pārliecības un raksturojošās iezīmes veido to, ko re-
daktori atzīst par Mārtiņa Lutera un “Vienprātības grāmatas” (1580) 
parakstītāju  – kurus vēlāk sāka saukt par luterāņiem – teoloģisko 
mantojumu. Lai gan šīs sērijas titulā nav minēti tādi  vārdi kā “Luters” 
vai “luterisks”, tomēr redaktori un autori atklāti apliecina savu piekri-
šanu Rakstu doktrinārajam izklāstam “Vienprātības grāmatā”, kā arī 
savu mācīšanos no Mārtiņa Lutera kā no ekseģēta, īpaši izceļot viņa 
hermeneitiskās metodes paraugu. Lutera metode (to praksē izmanto 
arī daudzi citi) ietver sevī šādus principus: (1) Raksti jāinterpretē ar 
Rakstu palīdzību saskaņā ar ticības analoģiju (respektīvi, harmo-
nijā ar visu Vārdā atklāto kristīgo mācību); (2) liela vērība jāpievērš 
oriģinālvalodu gramatiskajām formām; (3) jāmeklē teksta iecerētā 
nozīme, “vienkāršā” jeb “burtiskā” jēga, apzinoties, ka Rakstu valodas 
diapazons plešas no vēstījuma līdz diskursam, no formālas prozas līdz 
radošai dzejai, no arhaisma līdz akrostiham un apokalipsei; tajā tiek 
izmantotas metaforas, prototipi, līdzības un citi literāri paņēmieni; 
(4) jāizmanto filoloģija, lingvistika, literatūra, vēsture un citas nozares, 
ja tas nepieciešams labākai teksta izpratnei; (5) jārespektē baznīcā 
lietotā interpretācijas vēsture, taču tai nav noteikti jāseko; (6) teksts 
ir jāizmanto kā augstākā autoritāte arī interpretētāja laikā un vidē; 
(7) un, vissvarīgākais, jāsaskata teksta lietojums un piepildījums attie-
cībā uz Jēzu Kristu un Viņa baznīcu tagadnē, jāuztur Vārds, Kristība 
un Svētais Vakarēdiens kā līdzekļi, caur kuriem Kristus šodien dāvā 
pestīšanu, un jāapzinās, ka tuvojošās pestīšanas mūžīgos labumus mēs 
sākam saņemt jau tagad.

Nav noliedzams, ka autori un redaktori nejūtas spiesti visos gadī-
jumos piekrist konkrētām Lutera interpretācijām. Tie arī nedomā, ka 
šeit sniegtie skaidrojumi ir pēdējais vārds, kas teikts par ikvienu nozī-
mīgu un grūti saprotamu Rakstu vietu. Tomēr darbs ir veikts Lutera 
garā un saskaņā ar baznīcas apliecību: vienīgi žēlastība, vienīgi ticība, 
vienīgi Raksti, vienīgi Kristus.
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Redaktori vēlas paust savu pateicību visiem, kas palīdzējuši šīs ko-
mentāru sērijas tapšanā. Pēc vairākiem plānošanas un lūgšanu gadiem 
šis projekts tika uzsākts 1992. gada 2. jūlijā. Nu jau mūžībā aizgājušais 
Dr. Proiss tolaik veltīja šim projektam lielu uzmanību, uzskatot, ka tas 
rosinās kristīgās ticības pasludinājumu saskaņā ar luteriskās baznīcas 
izpratni. Par finansiālo atbalstu, kas ir šīs sērijas pamatā, ir gādājis 
dāsns ziedotājs, kurš arī jau ir devies mūžībā un ir vēlējies palikt ano-
nīms, lai viss gods par paveikto tiktu dots Dievam.

Dr. Gerbers (John W. Gerber), bijušais izdevniecības Concordia 
Publishing House (CPH) prezidents, un tagadējais CPH prezidents Dr. 
Kārters (Stephen J. Carter) prata saskatīt šī nozīmīgā darba potenciālo 
devumu visai baznīcai kopumā. Tie palīdzēja izveidot šī darba pro-
jektu, un Dr. Kārters joprojām to pārrauga. Abu vīru uzticība un gata-
vība daudzu gadu garumā ziedot šim projektam nozīmīgus resursus ir 
devusi nenovērtējamu ieguldījumu šīs ieceres attīstībā.

Labdarības garā CPH ir ziedojusi šī projekta sākumstadijas attīs-
tībai divu savu darbinieku – mācītāja B. Kamerona (Bruce A. Cameron) 
un Dr. K. Mičela (Christopher W. Mitchell) – enerģiju un pūliņus. 
Viņu vīzija un dedzīgā apņēmība nodrošināja sākotnējos pētniecības 
priekšdarbus, organizēšanu un plānošanu, un ideja tika iemiesota reālā 
projektā. Kad 1995. gadā mācītāju Kameronu aicināja atpakaļ kalpot 
par draudzes mācītāju Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Spartā, Ilinoisas štatā, 
viņš tomēr augstsirdīgi piekrita turpināt redaktora pienākumus. Dr. 
Mičels joprojām turpina pārraudzīt ikdienas darbu pie sērijas sēju-
miem kā CPH redakcijas loceklis. Pateicība izdevniecībai CPH pie-
nākas arī par brīnišķīgu talantu iesaistīšanu šajā darbā: mācītāju K. C. 
Vāgeneru (Kenneth C. Wagener) un sērijas izdevumu literāro redaktori 
Dž. Djūmitu (Julene Gernant Dumit), kura pedantiski pārbaudījusi 
neskaitāmas detaļas, lai lasītājs varētu vieglāk uztvert tekstu.

Sentkatarinsas Konkordijas luterāņu teoloģijas seminārs (Concordia 
Lutheran Theological Seminary) Ontārio štatā un Konkordijas teoloģijas 
seminārs (Concordia Theological Seminary) Fortveinā, Indiānas štatā, ir 
vēlīgi ļāvuši saviem prezidentiem darboties kā šīs sērijas redaktoriem 
un atsevišķu sējumu autoriem. Abas šīs mācību iestādes uzteicamas par 
to, ka tās nesavtīgi paplašinājušas savu kalpošanu visas baznīcas labā.
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Redaktori pastāv lūgšanās, lai šajā sērijā tiktu atainota evaņģēliska 
nostāja, stingri kristoloģiska perspektīva, eshatoloģisks skatījums uz 
Kristus līgavas augstāko labumu un rūpes par to, lai Ķēniņa Dēla kāzu 
mielastā piedalītos visdažādākie viesi (Mt 22:1–14).

“Bet Tam, kas jūs var stiprināt ar manu evaņģēliju un Jēzus Kristus 
pasludināšanu pēc tā noslēpuma atklāsmes, par kuru bija klusēts no 
mūžīgiem laikiem, bet kas tagad ir tapis redzams caur pravietiskiem 
rakstiem un ar mūžīgā Dieva pavēli darīts zināms, lai ticībai pakļautos 
visas pagānu tautas, – vienīgajam visugudrajam Dievam caur Jēzu 
Kristu lai mūžīgi gods! Āmen.” (Rm 16:25–27)
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Autora priekšvārds

Atklāsmes grāmatas studijas ir bijušas manas dzīves aicinājums un 
nodarbe. Tās sākās manu mācītāja gaitu sākumā 50. gados Londonā, 
kalpojot manai mīļajai pieņemtajai mātei Kristū. Gulēdama uz nāves 
gultas, viņa lūdza nolasīt Atkl 7:9–17. Es lasīju no King James tulko-
juma, bet viņa no galvas to runāja līdzi. Nobeidzot šo brīnišķīgo vārdu 
kopīgo lasījumu, viņa sacīja, ka jau tonakt vai nākamajā dienā viņa 
būšot ar svētajiem debesīs: “.. jo arī es esmu mazgājusies Jēra asinīs.” 

Biju šos vārdus lasījis jau iepriekš, bet nekad nebiju tiem pievērsis 
sevišķu uzmanību un ticību. Savās Bībeles studijās es nebiju veltījis 
īpašu vērību Atklāsmes grāmatai. Taču šī savu mūžu jau nodzīvojusī 
Dieva svētā, kas slēdza acis nāvē, uzlūkojot savu Pestītāju caur šiem 
Atklāsmes grāmatas vārdiem, pamudināja mani sākt šīs pēdējās Bībeles 
grāmatas studijas mūža garumā. Šie Atklāsmes grāmatas 7. nodaļas 
vārdi bija piemērots noslēgums un mierinājums šai Dieva svētītajai, 
gaidot sava Kunga atnākšanu, bet man tie kļuva par sākumu izpratnei, 
ka Atklāsmes grāmata ir visas Bībeles [vēsts] noslēgums.

Tā sākās manas dedzīgās studijas.
Gadu gaitā Atklāsmes grāmatas studijās man līdzās ar padomu, 

uzmundrinājumu un lūgšanām ir bijuši daudzi cilvēki. Šeit vārdā es 
varu nosaukt vien dažus, lai gan tādu ir daudz vairāk. Akadēmiskajās 
studijās mani padomdevēji ir bijuši Seintluisas semināra ekseģētikas 
profesori – doktori Martins H. Francmans, Viljams F. Arnts un 
Pols M. Bretšers, kā arī Sentlūisas Sv. Luija universitātes Teoloģijas 
skolas Jaunās Derības profesors jezuītu tēvs Dr. Roberts F. O’Tūle. 
Starp iedrošinātājiem un aizlūdzējiem ir mana mīļā sieva vairāk nekā 
piecdesmit gadu garumā Mērija Belle un kolēģi kalpošanā – mācītāji 
E.  Džordžs Pīrss un Ralfs F. Fišers, tāpat arī kolēģi akadēmiskajā 
laukā, kā Dr. L. Dīns Hempelmans, un jo sevišķi – Konkordijas semi-
nāra studenti, kas lekcijās divdesmit piecu gadu garumā mani iedves-
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moja un ar savām aizlūgšanām iedrošināja aizraujošam pienākumam 
turpināt Atklāsmes grāmatas studijas un tās vēsti likt lietā mācītāja 
darbā. Tieši šiem saviem studentiem es veltīju šo pieticīgo Atklāsmes 
grāmatas komentāru.

Arī par palīdzību darba rakstīšanā un sagatavošanā publicēšanai 
esmu dziļu pateicību parādā daudziem, tomēr tāpat pieminēt varu 
vien dažus, daļēji tāpēc, ka daudzus no viņiem pat nezinu saukt vārdā. 
Mans dēls Marks Braitons, Ērvainas Konkordijas universitātes (Kali-
fornijas štatā) reliģijas studiju profesors, sniedza vērtīgus ieteikumus 
rakstīšanas sākumposmā. Sentkatarinsas (Ontārio štatā) Konkordijas 
luterāņu teoloģijas semināra prezidents Dr. Džonatans Grots un mā-
cītājs Kenets Vāgeners no Konkordijas izdevniecības pārlasīja pirmo 
uzmetumu un sniedza noderīgus ieteikumus. Dr. Kristofers Mičels no 
Konkordijas izdevniecības rediģēja manuskriptu un ieteica nozīmīgus 
avotus. Bībeles komentāru sērijas literārā redaktore Džuljena Djūmita 
pedantiski pārbaudīja citētos avotus un citas atsauces. Pateicība pie-
nākas arī visam pārējam Konkordijas izdevniecības personālam, kas 
piedalījušies šā manuskripta iespiešanas sagatavošanā. Pateicības vārds 
man ir jābilst arī Konkordijas semināram un tā valdes locekļiem, kas 
mani atbrīvoja no lekcijām un sagādāja finansiālu atbalstu, lai es varētu 
pabeigt šo projektu.

Daudzajos studiju un sagatavošanas gados un visā šā komentāra 
rakstīšanas laikā mana lūgšana ir bijusi šāda: ja šis darbs ar Dieva žē-
lastību tiks pabeigts, lai tas ir Dievam par godu un par ilgstošu liecību 
paaugstinātā Jēzus – Dieva Jēra – godībai. Tagad es pazemīgi ceru, ka 
šīs grāmatas lasītāji piedzīvos to, ko es saņēmu no svētīgās kundzes, 
kura gaidīja savu Kungu Kristu, – ierosmi mācīties Bībeles pēdējo 
grāmatu un mīlestību pret tās vēsti. Jo Atklāsmes grāmata ir pēdējais 
Jēzus Kristus vārds, pirms Viņš pēdējā dienā nāks uzņemt visus, kas 
savu cerību likuši uz Viņu kā uz savu Pestītāju un Kungu. 
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Saīsinājumi

Bībeles grāmatas*

Vecā Derība VD Jaunā Derība JD

1. Mozus grāmata 1Moz Mateja evaņģēlijs Mt
2. Mozus grāmata 2Moz Marka evaņģēlijs Mk
3. Mozus grāmata 3Moz Lūkas evaņģēlijs Lk
4. Mozus grāmata 4Moz Jāņa evaņģēlijs Jņ
5. Mozus grāmata 5Moz Apustuļu darbi Apd
Jozuas grāmata Joz Pāvila vēstule romiešiem Rm
Soģu grāmata Soģ Pāvila 1. vēstule korintiešiem 1Kor
Rutes grāmata Rut Pāvila 2. vēstule korintiešiem 2Kor
1. Samuēla grāmata 1Sam Pāvila vēstule galatiešiem Gal
2. Samuēla grāmata 2Sam Pāvila vēstule efesiešiem Ef
1. Ķēniņu grāmata 1Ķēn Pāvila vēstule filipiešiem Flp
2. Ķēniņu grāmata 2Ķēn Pāvila vēstule kolosiešiem Kol
1. Laiku grāmata 1L Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem 1Tes
2. Laiku grāmata 2L Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem 2Tes
Ezras grāmata Ezr Pāvila 1. vēstule Timotejam 1Tim
Nehemijas grāmata Neh Pāvila 2. vēstule Timotejam 2Tim
Esteres grāmata Est Pāvila vēstule Titam Tit
Ījaba grāmata Īj Pāvila vēstule Filemonam Flm
Psalmi Ps Vēstule ebrejiem Ebr
Sakāmvārdi Sak Jēkaba vēstule Jk
Mācītājs Māc Pētera 1. vēstule 1Pēt
Dziesmu dziesma Dz Pētera 2. vēstule 2Pēt
Jesajas grāmata Jes Jāņa 1. vēstule 1Jņ
Jeremijas grāmata Jer Jāņa 2. vēstule 2Jņ
Vaimanu dziesmas Vdz Jāņa 3. vēstule 3Jņ
Ecehiēla grāmata Ech Jūdas vēstule Jūd
Daniēla grāmata Dan Atklāsmes grāmata Atkl
Hozejas grāmata Hoz
Joēla grāmata Jl Apokrifu grāmatas
Amosa grāmata Am
Obadjas grāmata Ob 2. Ezras grāmata 2Ezr
Jonas grāmata Jon 3. Ezras grāmata 3Ezr
Mihas grāmata Mih Tobita grāmata Tob
Nahuma grāmata Nah Sālamana gudrības grāmata Sāl
Habakuka grāmata Hab Sīraha gudrības grāmata Sīr
Cefanjas grāmata (Sofonijs) Cef Baruha grāmata Bar
Hagaja grāmata (Agejs) Hag Makabeju grāmata Mak
Zaharijas grāmata (Zaharijs) Zah
Maleahija grāmata Mal

* Bībeles grāmatu nosaukumi latviešu valodā un to saīsinājumi ņemti no 2012. gada Bībeles tulkojuma 
latviešu valodā (Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2012). Apokrifu jeb deiterokanonisko grāmatu 
nosaukumi latviešu valodā un to saīsinājumi, kā arī citāti, ņemti no Deiterokanoniskās grāmatas, Rīga: 
Latvijas Bībeles biedrība, 2005. 
Šajā grāmātā Bībeles citāti ņemti no 1965. gada revidētā teksta (Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 1997).
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Uzziņu literatūra un periodiskie izdevumi

ABD The Anchor Bible Dictionary (six vols.; New York;  Doubleday, 
1992)

ATA Augsburgas Ticības apliecība
Ap Augsburgas Ticības apliecības apoloģija
BAGD  Bauer-Arndt-Gingrich-Danker, A Greek-English Lexi  con of the 

New Testament and Other Early Christian Literature (second ed.; 
Chicago: Univ. of Chicago Press, 1979)

BAR Biblical Archaeology Review
BDB  Brown-Driver-Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old 

Testament (Oxford: Clarendon Press, 1979)
BDF  Blass-Debrunner-Funk, A Greek Grammar of the New Testament 

and Other Early Christian Literature (Chicago: University of 
Chicago Press, 1961)

CBQ Catholic Biblical Quarterly
Ep Konkordijas formulas Epitome
ET Tulkojums angļu valodā
KF Konkordijas formula
IDB The Interpreter's Dictionary of the Bible (five vols.; Nashville, 

Abingdon, 1962-76)
KJV “King James” Bībeles tulkojums angļu valodā
LK M. Lutera Lielais katehisms
LSJ  Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon (Oxford: Clarendon 

Press, 1958)
LW M. Lutera kopotie raksti (56 sēj.; St. Louis: Concordia and 

Philadelphia: Fortress, 1955–86)
LXX Septuaginta
MK M. Lutera Mazais Katehisms
MM  Moulton-Milligan, The Vocabulary of the Greek Testament (Grand 

Rapids: Eerdmans, reprint 1980)
MS (S) Manuskripts (-i)
MT  Masoretic Text (of the Hebrew Old Testament)
Nestle-
Aland27

 E. and E. Nestle, K. and B. Aland, et al., Novum Testa-mentum 
Graece (twenty-seventh ed.; Stuttgart: Deutsche Bibel gesellschaft, 
1993)

NEB The New English Bible
NIV New International Version of the Bible
NTS New Testament Studies
Pd Konkordijas formulas pamatdeklarācija
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PG Patrologia graeca, ed. J.-P. Migne
PL Patrologia latina, ed. J.-P. Migne
RevQ Revue de Qumran
RSV Revised Standard Version of the Bible
ScEsp Science et esprit
Ša Šmalkaldes artikuli
TDNT  Theological Dictionary of the New Testament, ed. G. Kittel and 

G. Friedrich; trans. and ed. G. Bromiley (nine vols.; Grand 
Rapids: Eerdmans, 1964–74)

UBS United Bible Societies
UBS4  The Greek New Testament (fourth rev. ed.; Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft; New York: UBS, 1994)
Vulgāta Biblia Sacra Vulgata (Stuttgart: Deutsche Bibelge sellschaft, 1969, 

1994)



Attēli
Attēli komentāra lappušu malās izceļ šādas tēmas:

Trīsvienība Templis, tabernākuls Inkarnācija

Ciešanas, izpirkuma 
upuris

Nāve un augšāmcelšanās, 
krusta teoloģija,  
lielais apvērsums

Christus Victor, 
kristoloģija



Vārda un sakramenta 
kalpošana, Atslēgu vara

Baznīca Dievkalpojums

Grēks, bauslība, nāve Eshatoloģija Attaisnošana

Kristība Katehēze, mācība, 
atklāsme

Svētais Vakarēdiens
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Ievads

Jāņa atklāsmes grāmatas nozīme
Pēdējā Bībeles grāmata

Jāņa atklāsmes grāmata (turpmāk tekstā  – Atklāsmes grāmata) ir 
Bībeles pēdējā grāmata. Nav zināms, vai tā bija sarakstīta pēdējā, 
tomēr baznīca juta aicinājumu izvietot to kanona beigās, jo saskatīja 
tajā Dieva atklāsmes noslēgumu. Dievs nesniegs vairs nevienu atklāsmi 
līdz pat Jēzus Kristus otrajai atnākšanai.1 Tādējādi Atklāsmes grāmata 
ir visa bibliskā pestīšanas vēstures stāsta kulminācija. Tā ir noslēgums 
visam, kas rakstīts gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā. Tā parāda gan 
pravietiskās, gan apustuliskās atklāsmes galamērķi: ķēniņu Ķēniņa un 
valdnieku Valdnieka Jēzus Kristus valstību (19:11–16) un jaunas debess 
un jaunas zemes apsolījuma piepildījumu (21:1).

Kā Bībeles pēdējā grāmata un baznīcai dotās Dieva atklāsmes no-
slēgums tā ir arī prizma, caur kuru ir skatāmi visi Raksti. Atklāsmes 
grāmata  parāda un apliecina, ka Kristus tika pravietiski apsolīts un ka 
Viņa inkarnācija, nāve un augšāmcelšanās notikusi tādēļ, lai Dieva radība 
varētu tikt atjaunota tās sākotnējā godībā un taisnībā.2 Tādējādi At-
klāsmes grāmata ir norāde uz galīgo jēgu un galīgo skaidrojumu visam, 
kas Bībelē ir teikts. Būdama pēdējā grāmata, tā uzliek arī pēdējo zī-
mogu visai Dieva atklāsmei, proti, pēdējo apliecinājumu Dieva izrunātā 
un rakstītā Vārda dievišķajai patiesībai un izcelsmei.3 Šī pabeigtība ir 
norāde uz pēdējiem laikiem, kad visas lietas tiks pabeigtas; tā neatlai-
dīgi atgādina kristietim stipri turēt ticību (2:10) un drošina baznīcu 
pabeigt savu misiju (10:11).4
1 Atkl 22:18–19; Ebr  1:1–4; sal. Hughes P. E. Hebrews. 35–38. Par Atklāsmes grāmatas novietojumu un 
uzņemšanu Jaunās Derības kanonā sk. Metzger B. Canon. 191–207, 305–15. Attiecībā uz ideju par Dieva 
atklāsmes noslēgumu sk. Dieva Tēva sacīto, ka Viņš ir “Sākums un Gals / Noslēgums [tevlo"]” Atkl 21:6, un 
identisku Dieva Dēla izteikumu Atkl 22:13. 
2 Atkl 11:15 teikts: “Pasaules valstība ir nākusi rokā mūsu Kungam un Viņa Svaidītajam, un Viņš būs valdnieks 
mūžīgi mūžam.” Sk. komentāru par Atkl 11:15 un arī par gevgonen (Ir noticis) Atkl 16:17 un par gevgonan (Ir 
noticis) Atkl 21:6.
3 Tas tiek uzsvērts gan Atklāsmes grāmatas sākumā (1:1–3), gan beigās (22:6–7).
4 Baznīcas misijas darba steidzamība tiek uzsvērta visā Atklāsmes grāmatā, īpaši sākumā (1:1–3) un beigās 
(22:12, 20–21). Sk. ekskursu “Atklāsmes grāmatas misioloģija”.
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Atklāsmes grāmatas kristoloģiskā liecība
Par Kristu liecina visi Raksti (Jņ 5:39). Šī komentāra galvenais atzi-

nums ir šāds: Atklāsmes grāmata ir dziļš teoloģisks darbs, kura pamatā 
un centrā ir kristoloģija.5

Atklāsmes grāmatas kristoloģijas pamatā ir Kristus pestījošais 
veikums. Tas tiek netieši atgādināts visā grāmatas vēstījumā, jo tā 
centrā ir paaugstinātā Kristus valdīšana. Kristus ir paaugstināts savas 
nāves un augšāmcelšanās nopelna dēļ, un kopš debesbraukšanas Viņš 
ir Kungs pār visu.6 Visā Atklāsmes grāmatā izpaužas pieņēmums, ka 
Kristus varenais darbs (Viņa pazemošanās un vietnieciskais upuris) 
jau ir noticis un ka lasītājs zina par šo veikumu un paļaujas uz to.7 
Četri evaņģēliji stāsta par Jēzus inkarnāciju, pazemošanos un aug-
šāmcelšanos, Atklāsmes grāmata ataino Kristus paaugstināšanu un 
parāda, ko Viņa valdīšana nozīmē baznīcai. Evaņģēliji beidzas ar 
Kristus augšām celšanos un debesbraukšanu, savukārt Atklāsmes grā-
mata turpina vēstījumu no debesbraukšanas līdz mūsu Kunga otrajai 
5 M. Francmanis (Franzmann M.) sava darba “Revelation” 9. lpp. raksta: “Lai arī cik lielas grūtības rada Jānim 
dāvātās atklāsmes skaidrojums, nekādas problēmas nerada atziņa, ka tajā sniegtais Kristus pasludinājums iederas 
Jaunās Derības pasludinājuma kopainā par Kristu kā  krustāsisto”. Mārtiņš Luters savas kalpošanas sākumā 
ir teicis, ka viņam ir grūti iedziļināties Atklāsmes grāmatas garā. Savā ievadā Atklāsmes grāmatai, kurš tika 
publicēts viņa Bībeles tulkojumā no 1522. līdz 1527. gadam, Luters raksta (LW 35:398–399):  
“Apustuliskajai kalpošanai piederas par Kristu un viņa darbiem runāt skaidri – bez tēlainības un vīzijām. .. Mans 
gars nespēj pielāgoties šai grāmatai. .. Tajā Kristus netiek ne mācīts, ne iepazīts. .. Tāpēc es turos pie grāmatām, 
kuras atklāj man Kristu skaidri un nepārprotami.”  
Šāds agrīnā Lutera vērtējums ir diezgan dīvains un “patiešām pārsteidzošs” (Franzmann M. Revelation. 8.). 
Jaunajā Derībā nav gandrīz nevienas citas grāmatas, kura būtu tik ļoti kristocentriska. Mēs varētu mēģināt 
saprast Lutera vērtējumu, secinot, ka viņš bija gribējis teikt, šī grāmata neko daudz nestāsta par Kristus 
kalpošanu Viņa zemes dzīves laikā (Viņa pazemošanos un izpirkuma upuri), lai gan tā ir klātesoša (piem., 
5:5–10; 7:13–17). Turpretī tā izceļ Viņa paaugstināšanu.  
Tomēr brieduma gados Luters Atklāsmes grāmatu vērtē pozitīvi. 1530. gadā savā Jaunās Derības izdevumā 
viņš publicēja jaunu un daudz garāku ievadu Atklāsmes grāmatai, un šis jaunais ievads (LW 35:399–411) tika 
ietverts visos nākamajos izdevumos. Tajā Luters atbalsta Atklāsmes grāmatas žanru, kurā vēsts tiek pasludināta 
“tikai ar tēlu un veidolu starpniecību .. tādu kā sapņi, vīzijas un redzējumi, kādus daudzi svēti ļaudis ir saņēmuši 
no Svētā Gara” (LW 35:400). Šī grāmata ir “mierinājums kristiešiem, lai tie zinātu, ka kristietība pastāvēs par 
spīti visām sērgām” (LW 35:401). Kristieši tiek brīdināti un mierināti ar vēsti: lai gan redzamajai baznīcai 
būs jāpiedzīvo dažāda veida uzbrukumi, šķelšanās un herēzes, tomēr patiesā, neredzamā baznīca pastāvēs no 
Dieva žēlastības. “Mūsu svētums ir debesīs, turpat, kur ir Kristus, nevis pasaulē, cilvēku acu priekšā. .. Ja vien 
Evaņģēlija vārds mūsu vidū paliek tīrs un mēs to mīlam un sargājam, mēs nešaubīsimies, ka Kristus ir ar mums, 
pat ja visapkārt ir briesmas un ļaunums. .. Kristus tomēr ir pie saviem svētajiem un gūst pēdējo, galīgo uzvaru.” 
(LW 35: 411)
6 Sk. 1Kor 15:25–28; Flp 2:8–11. Kristus debesbraukšana un sēšanās goda krēslā tiek atainota Atklāsmes 
grāmatas 4. un 5. nodaļā, un šai vīzijai ir pakārtota visa pārējā grāmatas vēsts. 
7 Sk., piem., 5:5–10; 7:13–17. Turklāt Jaunajā Derībā vārds “jērs” ir lietots trīsdesmit četras reizes (ajmnov~ 
četras reizes un ajrnivon trīsdesmit reizes). No šiem trīsdesmit četriem atkārtojumiem divdesmit deviņi (visos 
gadījumos ajrnivon) ir atrodami Atklāsmes grāmatā, un tie visi ir attiecināti uz Kristu. Apzīmējums “Jērs” 
ietver visu abās Derībās plaši sastopamo tēmu par izpirkuma upuri, kas tika piepildīts Kristus kalpošanā, nāvē 
un augšāmcelšanā. Tas, ka Kristus tiek attēlots kā Jērs, ir tikai viena no daudzajām norādēm, ka Atklāsmes 
grāmatas kristoloģijas centrā ir Kristus krusts. 
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atnākšanai un ieskatās arī tālāk – mūžībā. Atklāsmes grāmata (tāpat 
kā Apustuļu darbu grāmata) parāda arī to, kā baznīca pasaulē veic tai 
Kristus uzticēto misiju,  – debesīs uzņemtais un paaugstinātais Kungs 
Svētajā Garā darbojās apustuļu labā un caur viņiem (Apd 2:47).

Atklāsmes grāmatas kristoloģija ir bagātīga un plaša. Jēzus Kristus 
tiek parādīts kā paaugstinātais Dieva Dēls (Atkl 1), Dieva Jērs (Atkl 5), 
varenais baznīcas eņģelis (Atkl  10), baznīcas Kungs (Atkl  2–3;  22), 
pasaules Tiesnesis (Atkl 19), mūžīgais Dievs (22:12–13), Dieva Vārds 
(lovgo~, 19:13) un sākums (ajrchv) Dieva radībai, jaunai zemei un jaunām 
debesīm (3:14; sal. 21:1–22:5). Šī kristoloģija Atklāsmes grāmatā tiek 
izvērsta, ietverot idejas, ka paaugstinātais Kristus ir visuma Kungs8, 
vēstures Kungs, dzīvo un mirušo Kungs, eņģeļu Kungs un visas pa-
saules un visas radības Kungs (22:13). Atklāsmes grāmata ir bagātīga 
krātuve, kuras pētīšana paplašina un padziļina Jaunās Derības, jo īpaši 
Jāņa evaņģēlija, kristoloģiju.9

Atklāsmes grāmata – svēto slavas dziesma
Nokautā un paaugstinātā Jēra atklāsme liek svētajiem debesīs (tiem 

bieži pievienojas eņģeļi) un svētajiem uz zemes vienoties varenā slavas 
dziesmā Dievam un Jēram.10 Varenā cildināšana sākas Atklāsmes 
grāmatas 4. un 5. nodaļā: “Cienīgs ir tas Jērs, kas tapa nokauts, ņemt 
spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību!” (5:12). 
Šāda godināšana un pateicība sākumā tiek veltīta Dievam Tēvam 
(4:11), tad gan Dievam Tēvam, gan Dievam Dēlam – Jēram (5:13). 
Visi svētie, visi eņģeļi un visa radība pielūdz Dievu un Jēru.

Lai gan Atklāsmes grāmatas pravietiskā vēsts daudz ko atklāj par 
cilvēces ciešanām un tiesāšanu šajā pasaulē, tā tomēr stāsta arī par to, kā 
Dieva ļaudis  – tie, kas tic triumfējošajam un paaugstinātajam Kristum – 
cildina un godina Dievu. Visa pravietojuma gaitā Dieva svētie dziļā pār-
liecībā dzied, godinot un pielūdzot Dievu un Viņa Kristu. Šī godināšana 
un pielūgsme ir pārsteidzoša pretstatā šausmīgajām ciešanām un kara 
postījumiem, kas jāpiedzīvo Dieva ļaudīm virs zemes. Šķiet, jo lielākas 
ciešanas baznīca pieredz, jo drošāk un priecīgāk Dieva ļaudis dzied 
8 Piemēram, 11:15 ir teikts: “Pasaules valstība ir nākusi rokā mūsu Kungam un Viņa Svaidītajam.” Šī ir vienīgā 
vieta Bībelē, kur Dieva un Kristus valstība tiek nosaukta arī par “pasaules / kosmosa valstību”.
9 Sk. komentāru par minētajām Rakstu vietām un arī ekskursu “Atklāsmes grāmatas kristoloģijas apkopojums” šī 
komentāra noslēgumā.
10 Sk. ekskursu “Atklāsmes grāmatas varenais slavas Te Deum”.
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ticībā un cerībā uz Jēzu Kristu (15:1–4). Visus Atklāsmes grāmatā at-
tēlotos pārbaudījumus caurvij varenākais Te Deum, kāds vien jebkad ir 
atskanējis no Dieva svēto mutēm. Uzvaras dziesmu, kas iesākas Dieva 
troņa priekšā un Jēra priekšā 4. un 5. nodaļā, dzied gan svētie, gan 
eņģeļi. Tā skan visa pravietojuma gaitā, pantu pēc panta to turpina 
svētie debesīs un virs zemes,11 priekšvēstot Kristus otro atnākšanu. 
Savu triumfa pilno kulmināciju tā sasniedz, Jēzum Kristum atnākot 
(19:1–8), – kad beidzas visu zemes lietu eksistence un tiek radīta jauna 
zeme un jaunas debesis.

Daļēji Atklāsmes grāmatas nolūku izsaka un garīgu celsmi rada arī 
aicinājums kristietim lūgties: “Nāc drīz, Kungs Jēzu!” (22:20) – un vie-
noties ar visiem svētajiem varenajā Te Deum, cildinot un pielūdzot Jēzu 
Kristu kā To, kas ir atnācis; kā To, kas nāk baznīcas žēlastības līdzekļos; 
kā To, kas vēl nāks. Šie trejādie Kristus adventi veido tādus Kristus 
dievišķos titulus kā “Alfa un Omega, Pirmais un Pēdējais, Sākums un 
Gals” (22:13) un “ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs” (19:16).

Atklāsmes grāmatas raksturojums
Atklāsmes grāmata – pravietiska apokalipse

Atklāsmes grāmatas nosaukums ir radies no vārda ajpokavluyi~, kas 
ievada tās tekstu grieķu valodā un kas parasti tiek tulkots kā ‘atklāsme’. 
Šis vārds tiek transliterēts angļu valodā – apocalypse – un tiek izman-
tots noteikta literāra žanra – apokaliptiskās literatūras – apzīmēšanai. 
Apokaliptiskās literatūras saknes ir meklējamas Vecās Derības pravie-
tiskajās grāmatās, un tās attīstības ziedu laiki (gan jūdu literatūras, gan 
kristietības kontekstā) ir no 200. g. pr. Kr. līdz 300. g. pēc Kr., kaut 
gan atsevišķi piemēri ir atrodami līdz pat 9. gs.12 Lai gan šī literatūras 
žanra precīza definīcija ir grūti formulējama, tomēr tiek pieņemts, ka 
apokaliptiskās literatūras darbos eņģeļiem līdzīgi tēli uz vēsturisku 
norišu fona atklāj cilvēkiem dievišķus noslēpumus.13 Speciālisti uzskata, 
ka apokaliptiskās literatūras galvenās pazīmes ir šādas: tās aplūkojamais 
priekšmets ir eshatoloģija, t. i., pēdējie laiki; tās vēsts bieži tiek pausta 

11 Atkl 4:8, 11; 5:9–14; 7:10–12; 11:17–18; 15:3–4; 19:1–8.
12 Par apokaliptiskās literatūras pirmsākumiem sk. Rowland C. Open Heaven. 193–247; Russell D. S. Method 
and Message; Collins J. (ed.) Morphology. 1–20; Schmithals W. The Apocalyptic Movement; Hanson P. The 
Dawn of Apocalyptic.
13 Par šo tēmu sk. Collins J. Apocalyptic Imagination. 4; Bornkamm G. “musthvrion” // TDNT 4:815.
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simboliskā valodā; tās skatījums uz dzīvi šajā pasaulē (kas ir pakļauta 
Dieva valdīšanai) ir duālistisks, citiem vārdiem, cilvēce un tās vēsture 
tiek atspoguļota kā cīņa starp labo un ļauno; neitralitāte šajā cīņā nav 
iespējama14; vēsti darba autors parasti saņem no eņģeļiem līdzīgiem debesu 
tēliem, kas tam parādās vīzijās.15

Vecajā Derībā Jēkabs (1Moz  28), Jāzeps (1Moz  40–41) un Mozus 
(2Moz 24) ir to vidū, kam tika dota iespēja skatīt debesu noslēpumus 
un / vai nākamās lietas, arī vēlāko laiku pravieši raksta par to, ko tiem bija 
ļauts redzēt un dzirdēt no augšienes (Jes 6). Apokaliptiskajam žanram 
raksturīgas pazīmes ir vērojamas vīzijās, kuras aprakstītas Jesajas 24–27, 
Ecehiēla 1–3, 38–39, Joēla, Daniēla 7–12 un Zaharijas grāmatā. Nozī-
mīgākie jūdu apokaliptiskie raksti, kas nav ietverti kanonā, ir 1. Ēnoha, 
Jubileju grāmata, 3.  Ezras grāmata, Mozus debesbraukšana, Baruha 
grāmata, Ābrahāma apokalipse un Divpadsmit patriarhu liecības. Pie 
kristīgajām apokalipsēm pieder Jesajas debesbraukšana (pielikums jūd-
kristiešu Jesajas dzīvei), Hermas gans (daļēji apokaliptisks darbs), Pētera 
apokalipse un Pāvila apokalipse.16 Šai literatūrai ir ļoti liela nozīme Jāņa 
Atklāsmes grāmatas interpretēšanā, jo Atklāsmes grāmatai un šiem 
darbiem ir daudz kopīgu tēlu un ideju. Šajā komentārā ir daudz atsauču 
uz līdzīga rakstura darbiem.

Lai gan jautājumā par apokaliptiskās literatūras definīciju un pa-
zīmēm ir vērojama vispārēja uzskatu kopība, tomēr joprojām nav vien-
prātības par tās nolūku un mērķi.17 Vai tā pirmām kārtām ir ezoteriska, 
jo tās nolūks ir atklāt tagadnes un nākamības noslēpumus, neuzsverot 
pravietojumus un neaicinot klausītāju uz grēku nožēlu un reliģisku 
atjaunošanos? Vai arī tā pirmām kārtām ir pravietiska, un tās mērķis ir 
ietekmēt un virzīt klausītāju uz šādu atjaunošanos? Iespējams, dažām 
apokalipsēm, kas nav ietvertas kanonā (piemēram, 1. Ēnoha 72–82), ir 
galvenokārt ezoterisks raksturs, tomēr lielākā daļa apokalipšu (vai pat 
14 Tomēr tikai retumis tā ir pilnīgi duālistiska aina, jo šīs cīņas galaiznākums nekad netiek apšaubīts. Dievs un 
Viņa ļaudis būs uzvarētāji, bet ļaunie gari un ļaundari tiks sakauti.
15 Apokaliptiskā literatūra, kas nepieder pie bibliskajiem tekstiem, parasti ir pseidonīmiska, proti – patiesais 
autors neatklāj savu vārdu, un darbs tiek nepatiesi piedēvēts kādai ievērojamai vēsturiskai personai senatnē. Taču 
Atklāsmes grāmatas autors nav nezināms. Sk. tālāku šī jautājuma apskatu ievada daļā ar nosaukumu “Autors un 
Atklāsmes grāmatas sarakstīšana”.
16 Plašākus sarakstus un skaidrojumus sk. Collins J. (ed.) Morphology. 21–122; Charlesworth J. (ed.) 
Pseudepigrapha. Vol 1; Hennecke E. et al. (eds) New Testament Apocrypha. 2:579–803; Lake K. (trans.) The 
Apostolic Fathers. 2:1–305. 
17 Par šo tēmu sk Collins J. (ed.) Morphology. 1–19; Russell D. S. Method and Message. 178–202; Mazzaferri F. 
D. Genre of the Book of Revelation.
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visas) ir arī pravietiskas. Aplūkojot apokaliptisko literatūru kopumā 
vai arī kādu konkrētu tās piemēru, nebūs viegli noteikt, vai tā pēc sava 
rakstura un nolūka pirmām kārtām ir pravietiska vai ezoteriska. Taču 
Jāņa atklāsmes grāmata ir pravietiska. Tāpat kā visa bibliskā literatūra, 
tā ir patiesa atklāsme (19:9; 22:6) no patiesa Dieva, kas vēlas, lai visi 
ļaudis atgrieztos un ticētu Kunga Kristus Evaņģēlijam.

Atklāsmes grāmatas vēsts tiek sniegta apokaliptiskas vīzijas formā, 
tātad grāmata pēc žanra ir apokaliptiska. To ir iespējams izvērtēt sa-
skaņā ar apokaliptiskās literatūras tradīcijām un salīdzināt ar citām – 
gan Vecās Derības, gan jūdu un kristiešu  – apokalipsēm. Tomēr 
Atklāsmes grāmatai ir dažas atšķirības, kas liek mums to nošķirt 
savrup. Pirmkārt, tās autors  nav izmantojis pseidonīmu, nedz arī slē-
pies aiz kādas pazīstamas personas vārda, bet Viņš nosauc savu vārdu – 
Jānis – gan darba sākumā, gan beigās (1:1, 4, 9; 22:8) un uzskata par 
pašsaprotamu, ka klausītāji viņu pazīst (1:9–11). Otrkārt, grāmata ir ne 
vien teocentriska, bet arī kristocentriska. Atklāsmes grāmatas galvenā 
persona, ap kuru viss notiek un ar kuru viss sākas, ir Kristus. Lai gan 
Kristus darbojas ar Dieva Tēva pilnvarām, par atklāsmes starpniekiem 
bieži vien izmantojot eņģeļus, tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka tieši Viņam 
ir galvenā nozīme visā pravietiskajā vēstī  – sākot ar tās izcelsmi un 
beidzot ar mērķi. No tā izriet grāmatas pirmie vārdi – “Jēzus Kristus 
atklāsme” (ajpokavluyi~ ∆Ihsou` Cristou`, 1:1) – un arī tās pēdējais 
apsolījums  – “Tiešām, Es nāku drīz” (naiv, e[rcomai tacuv, 22:20). 
Treškārt, Atklāsmes grāmatā Dieva ļaudīm virs zemes tiek piešķirta 
nozīmīga loma – pārstāvēt Dievu un Viņa Kristu cīņā starp taisnību 
un ļaunumu. Tas (parasti) neattiecas uz tiem apokaliptiskiem darbiem, 
kuriem ir ezoterisku vīziju raksturs.18

Atklāsmes grāmatai ir pravietisks nolūks. Tās autors apzinās savu 
pravieša lomu, viņš arī pats sauc savu darbu par pravietojumu (1:3; 
22:7, 10, 18, 19), jo uzskata, ka šis darbs un arī viņa loma tajā pieder 
pie Vecās Derības pravietiskās tradīcijas (22:6, 18–19).19 Viņa galvenais 
nolūks ir nevis atklāt Dieva ļaudīm noslēpumus, bet gan aicināt tos uz 
grēku nožēlu, ticību un pielūgsmi – uz svētīgu un uzticīgu kalpošanu 
18 Var minēt arī citas, mazāk nozīmīgas atšķirības. Piemēram, Jānis izmanto simbolus, nevis lai mulsinātu 
klausītāju, slēpjoties aiz tiem, bet gan lai pavērtu klausītājam un lasītājam durvis uz dziļākām garīgām 
atklāsmēm (sk. Bauckham R. Climax of Prophecy. 174–179.).
19 Detalizētu šīs tēmas apskatu sk. Bauckham R. Climax of Prophecy, kā arī Bauckham R. The Theology of the 
Book of Revelation. 144–164. 



7

drošā pārliecībā par Dieva mīlestību un rūpēm. Tas, ko Atklāsmes 
grāmata  – apokaliptiskās tradīcijas kontekstā  – īpaši uzsver, ir izsa-
kāms šajos vārdos: “Svētīgs [svētlaimīgs] tas, kas lasa, un [svētīgi] tie, 
kas klausās pravieša vēstījuma vārdus un tur to, kas šeit rakstīts; jo 
noliktais laiks ir tuvu.” (1:3; sk. arī 22:12–21) 

Atklāsmes grāmatas mērķis
Atklāsmes grāmatas temats tiek formulēts jau pašos pirmajos teksta 

vārdos  – “Jēzus Kristus atklāsme” (ajpokavluyi~ ∆Ihsou` Cristou`). 
Lai kāds būtu šis grāmatas pravietiskais vēstījums, tas katrā ziņā 
ir par Jēzu Kristu20. Jānis vēlas, lai viņa lasītāji liek pie sirds to, kas 
šeit rakstīts, jo noliktais laiks, kad tiks piepildīts tas, kas grāmatā ir 
rakstīts, ir tuvu (1:3)  – Kungs Kristus nāks drīz (22:6–7). Tādējādi 
Atklāsmes grāmatas vēstījuma mērķis ir izsakāms vienā vārdā: saga-
tavošana. Klausītājam un lasītājam ir jābūt gataviem tam, kas notiks. 
Šāda gatavība rodas, klausoties grāmatas vēsti. Sagatavošanās ietver 
sevī apzīmogošanu Kristībā (7:2–3), mazgāšanos Jēra asinīs (1:5; 7:9, 
13–14; 19:13; 22:14), – šādi šķīstījoties, cilvēks tiek sagatavots Kristus 
atnākšanai (22:12). Kad kristietis ir sagatavots Kunga nākšanai, viņš 
tiek iedrošināts savas ticības cerībā (2:10) un inspirēts misijai, kuru 
Kristus ir uzticējis savai baznīcai virs zemes (10:11). 

Atklāsmes grāmata beidzas ar apsolījumu, ka Kungs Jēzus nāks 
drīz, un ar Jāņa atbildes lūgšanu: “Āmen, nāc drīz, Kungs Jēzu!” 
(22:20). Atklāsmes grāmatas vēstījums ir mērķtiecīgi virzīts uz šo nobei-
gumu –  vēršanos pie Dieva ar šo lūgšanu. Gars (ar Atklāsmes grāmatas 
vēsti) mudina Dieva ļaudis vienoties šajā lūgšanā tagad un līdz brīdim, 
kad uz to tiks atbildēts. Tai ir jābūt baznīcas lūgšanai ik dienas. Tā ne 
tikai ietver sevī visu, par ko baznīca lūdz (sk. 6:9–11), bet arī liecina 
par kristieša sirds ilgošanos būt Dieva svētuma un godības klātbūtnē 
Debesu valstībā.

Tāpat kā Gars Sīmeanam, kad viņš bija redzējis Dieva Kristu, lika 
lūgt, lai viņš varētu aiziet Dieva mierā (Lk 2:28–32), tā arī tagad Gars 
mudina ticīgo lūgšanā pateikties par visu, ko tas uzzinājis no Dieva 
bibliskās atklāsmes, kas noslēdzas ar paaugstinātā Kristus godības 

20 Jautājums, vai ģenitīvs ∆Ihsou` Cristou` ir subjekta, objekta vai piederības ģenitīvs, ir aplūkots komentārā. Lai 
kā tiktu interpretēts šis ģenitīvs, tas neietekmē šo vārdu liecību, ka Atklāsmes grāmatas temats ir Jēzus Kristus.
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ainu pēdējā Bībeles grāmatā. Sīmeans, zinādams Rakstus un atraz-
damies inkarnētā Vārda klātbūtnē, sacīja lūgšanu Nunc Dimittis21 un 
juta Gara aicinājumu liecināt par Kristu arī citiem (Lk 2:33–35). Tā 
arī Atklāsmes grāmatas klausītājam, dzirdot draudzē lasītu pravie-
tisko Vārdu un atrodoties Sakramentā iemiesota Vārda klātbūtnē, no 
augšienes tiek sniegta pilnīga bibliska atklāsme, un viņš teic lūgšanu: 
“Āmen, nāc drīz, Kungs Jēzu!” (Atkl 22:20) – un Gars viņu mudina 
liecināt par savu ticību.22

Tātad, jo pārliecinātāks kristietis ir savā ticībā  – kas ir stiprināta ar 
Vārdu un Sakramentu – par savu nonākšanu debesīs Kristus nopelna dēļ, 
jo vairāk Gars rosina viņā vēlēšanos debesīs nonākt. Un – jo vairāk ticīgais 
alkst pēc Dieva godības debesīs, jo vairāk Gars mudina viņu liecināt par šo 
ticības cerību. Viens no Atklāsmes grāmatas uzdevumiem ir arī mie-
rināt kristieti un iedrošināt viņu uz šo ilgu pilno lūgšanu, lai tādējādi 
viņš liecinātu pasaulei ar savu kalpošanu Dievam un lūgšanu.23

Atklāsmes grāmatas vēsts
Atklāsmes grāmatas vēstījumā atklājas divi redzējumi: šausmīgas 

ciešanas un briesmas zemes virsū un Jēzus Kristus valdīšana debešķī-
gajā, paaugstinātajā godībā. To redzot, Dieva ļaudis virs zemes tiek 
mudināti cerīgā ticībā raudzīties uz mūžīgo debesu godību, kura tos 
aicina Kristū. Taču viņi tiek arī stiprināti un iedrošināti uzticētajam 
misijas darbam uz zemes. Pieredzot ciešanas un pārbaudījumus, kris-
tietis nevis krīt bezcerībā un izmisumā, bet gan reālistiski skatās uz 
notiekošo. Pravietotās grūtības un nemieri notiks, un to dēļ cietīs gan 
kristieši (2:10; 7:14; 15:2), gan neticīgie. Sērgas un mokas ir Dieva 
dusmu un tiesas pierādījums, kam jāskubina bezdievji uz atgriešanos 
(16:1, 8–11). Arī Dieva ļaudīm būs jāpiedzīvo tās pašas ciešanas un 
mokas, jo pūķis, Sātans, to visu izmanto, mēģinot iznīcināt baznīcu un 
tās liecību (12:13–13:18).

21 Latīņu val. – Tagad atlaid. Sk Lk 2:29.
22 Sk. komentāru 1. nodaļas 3. pantam. Šis pants varētu nozīmēt, ka grāmata tiek lasīta dievkalpojuma 
kontekstā. “Tas, kas lasa” (oJ ajnaginwvskwn) – ir vienskaitlī, un daudzskaitlis “tie, kas klausās” (oiJ ajkouvonte~) 
varētu attiekties uz draudzi. Senākais dokumentētais lūgšanas “Maranatha” (kas nozīmē “Mūsu Kungs, nāc!”) 
pieminējums pēc Jaunās Derības sarakstīšanas ir atrodams Svētā Vakarēdiena liturģisko norādījumu beigās 
(Didahe 10:6; sk. Atkl 22:20 komentāru). Tas ir vēl viens pierādījums par labu lūgšanas “Nāc drīz, Kungs Jēzu!” 
(22:20) saistīšanai ar draudzes dievkalpojumiem un ar Kunga Jēzus tagadējo nākšanu pie dievlūdzējiem Vārdā 
un sakramentos. Šī nākšana ir viena no atbildēm uz lūgšanu – tā arī stiprina ticību Viņa otrajai atnākšanai.
23 Sk. ekskursu “Atklāsmes grāmatas misioloģija”.
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Tā rodas pretruna. Cilvēces grēks un dumpība pret Dievu izraisa 
pārbaudījumus un ciešanas (6:1–11), bet pūķis tās izmanto un vairo 
ļaužu mokas, cenšoties iznīcināt baznīcas liecību par Evaņģēliju 
(11:7–10). Dievs pieļauj šo pūķa rīcību, tā ka visas ciešanas kļūst par 
Viņa dusmu un tiesas pierādījumu, kura nolūks ir atgriezt cilvēci no 
grēkiem, kamēr vēl nav par vēlu. Kristietim šīs ciešanas ir gan atgā-
dinājums par Dieva tiesu pār visu grēku, gan arī iespēja liecināt par 
Kristus ciešanām un nāvi. Viņš, kas pats bija bez grēka, izcieta vietnie-
cisko sodu, lai atpestītu visus ļaudis (2:8–11; 11:7–13).

Lai gan liela daļa Atklāsmes grāmatas pravietiskās vēsts atspoguļo 
negatīvu skatījumu uz cilvēci un tās vēsturi, tomēr šo darbu caurauž 
arī brīnišķīgas ainas – Dieva debesu godība, Kristus paaugstināšana 
un svēto pulcēšanās Dieva goda krēsla priekšā. Skaistākais Debesu 
valstības apraksts Bībelē ir tieši Atklāsmes grāmatā. Uz nolemtības, 
tumsības un šausmu fona debesu godības vīzijas veido krasu kontrastu. 
Drūmas nolemtības un šausmu skati tiek izmantoti, lai parādītu, 
ka visa cilvēces vēsture virzās pretī nenovēršamam un briesmīgam 
galam  – Dieva tiesai. Pasaule akli metas pretī iznīcībai, un cilvēcei 
draud mūžīgs lāsts. Par spīti visiem cilvēku pūliņiem un centieniem 
cilvēku dzīve šajā pasaulē nekļūs labāka un laimīgāka. Ķēniņa Kristus 
Valstība nav no šīs pasaules.24 Cilvēce nekādi nespēj atvairīt Dieva 
spriedumu un sodu.

Šajā izmisumā, kas ved vienīgi uz elles bezdibeni (Atkl  17–18; 
20:7–10), tiek iestarpinātas krāšņas gleznas, kuras atklāj to, ko Dievs ir 
iecerējis dot cilvēcei – Kristus mieru un taisnību, kas nāk pār ticīgajiem 
jau tagadnē un tiks piepildīta Debesu valstībā un arī uz jaunās zemes 
un jaunajās debesīs.25 Tādā veidā šie skaistie atgādinājumi par pilnīgo 
mieru un godības bagātību, kas ir sagādāta tiem, kuri savu dzīvi uz-
ticējuši Dievam (2:10; 19:9), mudina kristieti paļauties uz Kristu arī 
ciešanās un pārbaudījumos. Kristietim šīs pasaules gals nav nolemtība, 
šausmas un mūžīgs bezdibenis, bet gan Kristus godība debesīs, kuras 
kulminācija ir augšāmcelšanās, jauna debess un jauna zeme (20:11–15; 
21:1). Debesu valstības vīzijas mudina kristiešus, paciešot pārbaudī-
jumus zemes virsū, ticībā lūkoties uz Kristu un godību, kas tos sagaida. 

24 Sk. ekskursu “Tūkstošgade”. 
25 Atkl 4–5; 7:9–17; 11:15–19; 12:1–12; 21:1–22, 5.
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Mūžīgās debesu godības ainas arī iedrošina ticīgos šīs pasaules ciešanās 
liecināt par Kristus uzvaru. Patiesi, ciešanas var pat veicināt Evaņģēlija 
apliecināšanu (15:2–4).26 To laikā kristietis nemitīgi lūdzas: “Āmen, 
nāc, Kungs Jēzu!” (ajmhvn, e[rcou kuvrie ∆Ihsou`, 22:20), viņš ir pārlieci-
nāts par Tā Kunga apsolījumu “Tiešām, Es nāku drīz!” (naiv, e[rcomai 
tacuv, 22:20; sk. arī 6:9–11).

Tādējādi Atklāsmes grāmatas galvenā un visaptverošā tēma ir Kristus 
atklāšanās Valdnieka un Kunga godībā. Uz dievkalpojumu sapulcināto 
kristiešu acu priekšā tiek atklāta Pestītāja un Kunga dievišķā klātbūtne. 
Kungs Kristus, kurš ir sēdies goda krēslā pie Tēva labās rokas savas 
nāves un augšāmcelšanās nopelna dēļ (5:1–14), tagad valda pār visu 
savas baznīcas labā. Tā ir baznīcas ticība un mierinājums: tās Kungs 
valda pār visu vēsturi, visām norisēm, pār grēku un ļaunumu, pār velnu, 
ciešanām, nāvi un elli. Viņš valda pār visu, tā ka baznīca spēj veikt 
misiju, kuru tai uzticējis Dievs (10:1–11:19). Kad misija tiks pabeigta, 
Kungs Kristus nāks pēc savas līgavas (19:5–16).

Atklāsmes grāmatas struktūra
Atklāsmes grāmatai ir trīs daļas: ievads (1:1–3:22), pravietiskā vēsts 

(4:1–22:5) un epilogs (22:6–21).27

Ievads satur prologu (1:1–8), aprakstu par to, kā Jānim tiek uzticēta 
šīs grāmatas rakstīšana (1:9–20), un septiņas vēstules septiņām drau-
dzēm (2:1–3:22). Vēstules nepieder pie paša pravietiskā vēstījuma, bet 
tikai sagatavo klausītājus vēsts uzņemšanai, aicinot draudzes nožēlot 
grēkus.

Otrā daļa – pravietiskais vēstījums – ir plašākā Atklāsmes grāmatas 
daļa (4:1–22:5). To ievada vīzija par Dieva goda krēslu un godību de-
besīs kopā ar eņģeļiem un Dieva svētajiem un par Uzvarētāja Kristus 
godināšanu, kurā Viņš tiek atainots kā Jērs (4:1–5:14). Šī Dieva debesu 
godības un Jēra paaugstināšanas aina ne vien ievada Atklāsmes grāmatas 
pravietisko vēstījumu, bet ir šajā vēstījumā vissvarīgākā un arī turpmāk 
nosaka to. Vīzija parāda patiesību, kuras kontekstā ir skatāms un uz-
klausāms viss pārējais: Jēzus Kristus – Jērs, kas tapa nokauts – ir dzīvs 
26 Sk. arī sadaļu “Lielo bēdu nolūks” 20:7–10 komentāra beigās.
27 Tas, kā tiek iedalīta Atklāsmes grāmatas literārā struktūra, ir atkarīgs no plašāka hermeneitiska skatījuma, 
un arī otrādi. Šajā komentārā Atklāsmes grāmatas struktūra un teksts detalizēti tiek pētīts, izmantojot 
kopsavilkuma interpretācijas metodi; par šo metodi sk. ievada pēdējo sadaļu “Atklāsmes grāmatas 
interpretēšana”. 
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un valda! Uzvara ir gūta! Pestīšana ir paveikta! Ticīgie debesīs un virs 
zemes var vienoties uzvaras dziesmā. It visu, kas grāmatā tālāk seko, 
nosaka šīs ievada vīzijas sniegtais mierinājums. 

Pats pravietojums satur trīs vīzijas par notikumiem uz zemes. Tās 
visas attiecas uz vienu un to pašu laika posmu: no Kristus pirmās atnāk-
šanas (konkrēti – Viņa debesbraukšanas) līdz Viņa otrajai atnākšanai 
tagadējās pasaules beigās. Katra vīzija satur septiņas ainas. (Sk. 3. att., 
kur parādīts, kā katras vīzijas ainas attiecas uz pārējo vīziju ainām.)

Pirmo septiņdaļīgo vīziju (6:1–8:5) ievada septiņu zīmogu atvēršana 
uz grāmatas, kuru Kristus Jērs ir saņēmis Dieva godības debesu vīzijā 
(5:6–7). Pirmās piecas ainas – četri jātnieki un mocekļu dvēseles zem 
Dieva altāra (6:1–11) – simbolizē norises, kas secīgi notiek no Kristus 
debesbraukšanas līdz pasaules galam, tās attiecas uz ciešanām, kuras 
cilvēce izraisījusi pati un kurām ir pakļauti arī kristieši. Sestā zīmoga 
atvēršana rāda pasaules iznīcināšanu un šausmas, ko izraisa šis noti-
kums (6:12–17). Pirms septītā zīmoga atvēršanas ir tematisks iestar-
pinājums, kurā Jānis skata Dieva ļaudis uz zemes (144 tūkstošus), kas 
tiek apzīmogoti dievišķai aizstāvībai, – tā ir karojošā baznīca (7:1–8). 
Šajā iestarpinājumā Jānis redz arī svētos, kuri Dieva Jēra asins upura 
nopelna dēļ tagad ir debesu mierā, – tā ir triumfējošā baznīca (7:9–17). 
Septītā zīmoga atvēršana vada klausītāju pie otrās septiņu daļu vīzijas.28

Otro septiņdaļu vīziju ievada septiņi eņģeļi ar bazūnēm. Katram 
eņģelim pēc kārtas bazūnējot, paveras jauna aina. Pirmās četras ainas 
parāda dabas katastrofas, kas vajā cilvēci laika posmā no Jēzus debes-
braukšanas līdz pasaules galam (8:6–13). Piektais eņģelis bazūnējot 
ievada šausmu pilnu ainu, kurā zvēri, kas iznākusi no bezdibeņa, moka 
neticīgo cilvēci (9:1–12). Sestā aina rāda ļauno spēku pulcēšanos, ku-
riem tiks atļauts valdīt pār cilvēci tieši pirms pasaules bojāejas  (9:13–21). 
Tā ir pirmā no trim reizēm, kad Jānis skata to, kas tiek saukts par 
Armagedonu (16:16) un kauju ar Gogu un Magogu (20:8). Tāpat kā 
pirmajā [septiņdaļīgajā] vīzijā, arī šajā starp sesto un septīto ainu ir 
tematisks iestarpinājums (10:1–11, 14) –  Jānis redz varenu debesu eņ-
ģeli, kurš viņam (un baznīcai) liek sludināt Dieva vēsti visām tautām 
28 Sākot ar otro septiņdaļīgo vīziju, Jēzus Kristus kā pravietojuma nesēja lomu pārņem eņģeļi. Taču 
paaugstinātais Jērs joprojām ir galvenais starpnieks (sk. 1:1; 22:16), tas kļūst skaidrs no septītā zīmoga 
atvēršanas brīža, kas ievada otro septiņdaļīgo vīziju un arī pārējo pravietiskā vēstījuma daļu. Sk. ekskursu 
“Eņģeļi kā starpnieki jūdu tradīcijā un Atklāsmes grāmatā” un “Atklāsmes grāmatas starpnieki – grāmatas 
struktūras veidotāji”.
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(10:1–11), pēc tam ar divu liecinieku starpniecību (11:1–14) Jānis skata, 
kā baznīca veic šo misiju. Tad septītais eņģelis bazūnējot ievada otrās 
vīzijas pēdējo ainu. Tāpat kā pirmās vīzijas sestā aina, šīs vīzijas septītā 
aina rāda pasaules galu, taču šoreiz nevis iznīcināšanu, bet gan prieku, 
kuru pasaules gals nes Dieva ļaudīm (11:15–19).

Pirms trešās septiņdaļīgās vīzijas par notikumiem uz zemes ir 
tematisks iestarpinājums par kosmisku cīņu starp Dievu un pūķi 
(12:1–14:20). Šī vīzija ir Atklāsmes grāmatas centrs, kurā atklājas visu cie-
šanu un pārbaudījumu cēlonis un Kristus baznīcas galīgais triumfs. Vīziju 
veido simboli: sieva ar bērnu un pūķis (12:1–18); pūķa zvēri (13:1–18); 
pūķa un zvēru sakāve un šīs pasaules gals (14:1–20). Kad sievas bērns 
tiek uzņemts debesīs, pūķis (Sātans) un viņa eņģeļi tiek no debesīm 
izmesti. Nespēdams iznīcināt sievu (baznīcu), pūķis uzbur divus 
zvērus, kas karo pret sievu laika posmā no Kristus debesbraukšanas 
līdz pat šīs pasaules galam. Vīzija beidzas ar pūķa ļauno spēku sakāvi 
un 144 tūkstošu uzvaras dziesmu pasaules galā, kas tiek atainota kā 
lielā pļaujas stunda.

Trešo – pēdējo – septiņdaļīgo vīziju par notikumiem uz zemes ievada 
septiņi eņģeļi ar kausiem (15:1–16:21). Katram no eņģeļiem izlejot pār 
zemi savu kausu, paveras jauna aina. Pirmās piecas attiecas uz Dieva 
dusmām, kas tiek izlietas pār cilvēci dažādu mocību veidā (15:1–16:11). 
Sestajā ainā, ko ievada sestais eņģelis, Jānis otro reizi skata pēdējo 
kauju pirms pasaules gala, kura šoreiz tiek nosaukta par Armagedonu 
(16:12–16). Septītajā ainā Jānis atkal redz pasaules galu (16:17–21).

Pēdējā pravietiskā vēstījuma daļa veido garu nobeigumu, kurā de-
talizēti tiek aprakstīts šīs pasaules gals, kā arī jaunā zeme un jaunā 
debess (17:1–22:5). 17. un 18. nodaļā attēloti pūķa ļaunie spēki (Bā-
bele – netikle un zvērs29), tiesa pār tiem un to iznīcināšana. 19. nodaļā 
tiek atainota Jēzus Kristus otrā atnākšana un Dieva svēto gaviles. 
Atklāsmes grāmatas 20. nodaļas temats ir Sātana sasiešana, mešana 
bezdibenī un pēdējā tiesāšana, tiek pieminēta tūkstošgade, pēdējā 
(Goga un Magoga) kauja, kā arī divas mirušo augšāmcelšanās30 un 
29 Pirmais zvērs (13:1–10) nemainās visā Atklāsmes grāmatā. Taču otrais zvērs (13:11–18) pārvēršas par netikli 
(17. un 18. nod.) un arī par viltus pravieti (16:13; 19:20; 20:10). Bābeli (17. un 18. nod.) attēlo netikle un zvērs 
(pirmais zvērs), uz kura tā sēž (17:3).
30 Pirmā augšāmcelšana (20:5b) ir kristiešu garīga augšāmcelšana dzīvei Kristū. Tā notiek tagad – ticībā saņemot 
Kristību un Evaņģēlija vēsti. Otrā augšāmcelšana (20:5a, 12–13) ir visu mirušo fiziska, miesiska augšāmcelšana 
šīs pasaules beigās, kad atgriežas Kristus.
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cilvēces tiesāšana. Pravietojuma kulminācija ir jaunas debess un jaunas 
zemes un debesu Jeruzālemes apraksts (21:1–22:5).

Atklāsmes grāmatas noslēgumā ir epilogs (22:6–21). Sk. plānu, kas 
ir arī šī darba satura rādītājs. 

Autors un Atklāsmes grāmatas sarakstīšana
Autors

Grāmatas autors sauc sevi par Jāni (1:1, 4, 9; 22:8), taču viņš nekur 
nenorāda, kurš Jānis viņš ir. Jaunajā Derībā ir trīs ievērojamas personas 
ar šādu vārdu: Jānis Kristītājs, Jānis Marks un apustulis Jānis – Cebe-
deja dēls un Jēkaba brālis. (Ir pieminēti vēl divi – daudzos manuskriptos 
par Jāni tiek saukts Pētera tēvs [Jņ  21:15], un Jānis bija arī augstā 
priestera Annas ģimenes loceklis vai radinieks [Apd 4:6].) Atklāsmes 
grāmatas autors varētu būt kāds no pirmajiem trim pieminētajiem vai 
vēl kāds Jānis, kurš citur Jaunajā Derībā nav pieminēts. Autors sauc 
sevi vienkārši par Jāni, nepiemetinot kādu zīmīgu piebildi, tādu kā 
“apustulis”, “māceklis”, “Cebedeja dēls” vai “Jēkaba brālis”. Viņš uz-
skata, ka klausītāji viņu pazīst.

Mūsdienu interpretētāji lielākoties ir atmetuši agrīnās baznīcas 
tradicionālo uzskatu, ka Atklāsmes grāmatas autors ir apustulis 
Jānis – Cebedeja dēls. Taču jautājumā par šīs personas patieso iden-
titāti vēl nav vienprātības.31 Daudzi zinātnieki divdesmitā gadsimta 
sākumā pievērsās teorijai par tā saukto Jāni Vecāko, kuru Papijs piemin 
fragmentā, kas tiek citēts baznīcas vēsturnieka Eisebija darbā.32 Par 
iespējamo autoru tika nosaukts pat Jānis Kristītājs, kura darbu pēc viņa 
nāves esot turpinājuši viņa mācekļi.33 Pēdējā laikā Atklāsmes grāmatas 
autors tiek saukts par Jāni Pravieti (jo viņš ir nosaucis savu darbu par 
pravietojumu, 1:3; 22:7, 10, 18, 19) jeb Jāni Gaišreģi. Citur Jaunajā 
Derībā viņš nav pieminēts; iespējams, ka tas bijis ceturtā evaņģēlija 
autora paziņa vai pat skolotājs.34 Mūsdienās arvien populārāks kļūst 
31 Par autorību sk. Swete H. B. Apocalypse. clxxix–clxxxv; Beckwith I. Apocalypse. 343–393; Charles R. H. 
Revelation. 1:xxix–1; Mounce R. Revelation. 25–31; Hengel M. The Johannine Question; Bruce F. F. Peter, 
Stephen, James and John. 120–152. Ļoti nozīmīga seno laiku liecība par Atklāsmes grāmatas autoru ir Jāņa 
apokrifs, gnostiķu teksts krājumā Nag Hammadi, kura oriģināls tiek datēts ar 150. g. pr. Kr. Nag Hammadi teksta 
autors apliecina, ka Atklāsmes grāmatas autors ir tas pats Jēzus apustulis Jānis Cebedeja dēls (Helmbold A. A 
“Note on the authorship of the Apocalypse” // NTS [October 1961] 8:77–79). Tekstu pilnībā sk. izdevumā 
Robinson J. (ed.) Nag Hammadi Library. 98–116. 
32 Beckwith I. Apocalypse. 346–347; sk. Eusebius. Ecclesiastical History. 3. 39. 1–7.
33 Ford J. M. Revelation. 28–46, 50–56.
34 Charles R. H. Revelation. 1:xxix–xxxiv.
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viedoklis, ka autors ir kāds Jānis, kurš nekur citur Jaunajā Derībā ne-
tiek pieminēts.35

Otrā un trešā gadsimta baznīctēvi uzskatīja, ka autors ir Jānis – Ce-
bedeja dēls, viens no divpadsmit mācekļiem. Baznīctēvs Irenejs, kurš 
bija cēlies no Sīrijas, ieguvis teoloģisko izglītību Mazāzijā un Romā 
un kļuvis par Lionas bīskapu Latīņu Rietumu baznīcā, savā grieķiski 
sarakstītajā darbā “Pret herēzēm” apliecina, ka Atklāsmes grāmatas 
autors ir Jānis, Tā Kunga māceklis,36 un ka Atklāsmes grāmata tika 
sarakstīta Romas imperatora Domiciāna valdīšanas beigu posmā.37 
Viņš arī raksta, ka Jānis atradās Efesā līdz Trajāna laikam.38 Iespējams, 
Irenejs to bija uzzinājis no Polikarpa, pie kura kājām viņš jaunībā bija 
sēdējis kā māceklis. Polikarps (ap 60–ap  155)  – Smirnas bīskaps  – 
savukārt kā māceklis bija sēdējis pie Jāņa kājām Efesā.39 Tādējādi 
arī pats Irenejs varētu būt Jāņa tradīcijas turpinātājs. Aleksandrijas 
Klements (ap 150–ap 215) saka, ka pēc Domiciāna nāves, pēc savas 
trimdas Patmas salā, apustulis Jānis devies atpakaļ uz Efesu.40 Vēl 
senāka perioda baznīctēvs Justīns Moceklis (ap  100–ap 165)41, kurš 
pirms došanās uz Romu kādu laiku ir darbojies Efesā, arī apliecina, ka 
apustulis Jānis ir Atklāsmes grāmatas autors.

Vienīgais, kurš pirmajos divos gadsimtos, iespējams, liecina pret Jāni 
kā Atklāsmes grāmatas autoru, ir Papijs (ap 60–ap 130) – Hierapoles 
bīskaps Mazāzijā. Saskaņā ar Ireneju Papijs bija Jāņa klausītājs un 
Polikarpa līdzgaitnieks.42 Šķiet, ka citātā, kuru ir saglabājis Eisebijs, 
Papijs piemin divus dažādus Jāņus, no kuriem viens ir Jēzus māceklis, 
bet otrs  – Vecākais (kas arī ir bijis Jēzus māceklis, taču nav piede-
rējis pie divpadsmit apustuļiem).43 Par šo Eisebija citēto Papija darba 
fragmentu ir rakstīts ļoti daudz, izmantojot to gan kā pierādījumu, ka 
Atklāsmes grāmatas autors ir apustulis Jānis, gan arī aizstāvot pretēju 
35 Sk. Hengel M. The Johannine Question. 30–32, 109, 135. Autors uzskata, ka Atklāsmes grāmatu sarakstījis 
nevis Jēzus apustulis, bet gan kāds Jeruzālemes Jānis – Jāņa, Cebedeja dēla, laikabiedrs. Šis Jānis esot bijis Jēzus 
māceklis, bet neesot piederējis pie divpadsmit apustuļiem. Vēlāk viņš esot kļuvis pazīstams kā “vecākais” un 
uzskatāms par Jāņa evaņģēlija, Jāņa vēstuļu un Atklāsmes grāmatas autoru. 
36 Against Heresies. 4.20.11; 4.30.4. Irenejs (3.1.1.) raksta, ka Jānis, Tā Kunga māceklis, tas, kurš gulēja pie Jēzus 
krūtīm, mājodams Efesā, bija izplatījis evaņģēliju. Irenejs dzīvoja apmēram no 130. līdz 200. gadam.
37 Against Heresies. 5.30.3. Domiciāns valdīja no 81. līdz 96. gadam.
38 Against Heresies. 3.3.4 (sk. arī 2.22.5). Trajāns valdīja no 98. līdz 117. gadam.
39 Against Heresies. 3.3.4; Eusebius. Ecclesiastical History. 5.20.4–6.
40 Eusebius. Ecclesiastical History. 3.23.6.
41 Dialogue with Trypho. 81. 
42 Against Heresies. 5.55.4.
43 Ecclesiastical History. 3.39.2–4.
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viedokli.44 Taču, pamatojoties tikai uz šo vienu fragmentu, nav iespē-
jams noteikt, vai Papijs raksta par diviem dažādiem Jāņiem vai divreiz 
par vienu un to pašu personu.45 Pat, ja mēs secinātu, ka Papijs runā 
par diviem ievērojamiem Jāņiem, kas abi dzīvo Efesā (tas ir diezgan 
neticami), tomēr šāds arguments nevar tikt izmantots kā pierādījums, 
ka apustulis Jānis nav evaņģēlija vai Atklāsmes grāmatas autors, jo šajā 
fragmentā Papijs aplūko pavisam citu tematu.46

Tikai 3. gs. pēc Kr. parādās skaidras liecības, ka daži baznīctēvi 
apšauba to, ka autors ir apustulis Jānis. Saskaņā ar Eisebiju47 romiešu 
prezbiteris Gajs (3. gs. sākums) ir noliedzis, ka Atklāsmes grāmatas 
autors ir Jānis, apgalvojot, ka to esot sarakstījis gnostiķu herētiķis 
Kerints48 (1. gs. beigas). Nozīmīgāks liecinieks pret apustuli Jāni 
kā autoru ir Dionīsijs (miris ap  264. g.)  – Aleksandrijas bīskaps un 
Origēna māceklis. Viņš uzskatīja, ka Atklāsmes grāmatu ir sarakstījis 
Jānis, bet tas nav bijis apustulis. To viņš bija secinājis, galvenokārt ie-
vērojot atšķirību starp Jāņa evaņģēlija un Atklāsmes grāmatas literāro 
stilu, tomēr Atklāsmes grāmatu viņš atzina par inspirētu un kanonisku 
darbu.49 

Vēlāko laiku baznīctēvi  – Jeruzālemes Kirils (ap 315–ap 386), 
Nazianzas Gregors (ap 329–ap 389), Hrizostoms (ap 347–407) un 
Teodorēts (ap 393–ap 458) – vai nu pilnīgi noliedza to, ka Atklāsmes 
grāmatu ir sarakstījis apustulis Jānis, vai šaubījās par to. Šķiet, ka tos 
visus bija ietekmējis Dionīsijs.50 Lai gan daži trešā un ceturtā gadsimta 
baznīctēvi, sekojot Dionīsija piemēram, apšaubīja vai noraidīja At-
klāsmes grāmatas piederību Jānim, tomēr vairākums šim uzskatam ne-
piekrita. Tertuliāns (ap 160–ap 225), Romas Hipolīts (ap 170–ap 235) 
un Origēns (ap 185–ap 254) bez iebildumiem atzina Jāni par Bībeles 
44 Mounce R. Revelation. 26; Bruce F. F. Peter, Stephen, James, and John. 130–138; Schna ckenburg R. The Gospel 
according to St. John. (New York: Herder and Herder, 1968) 1:88–91; Beckwith I. Apocalypse. 362–366. 
45 Bruce F. F. Peter, Stephen, James and John. 136.
46 Vēl vairāk šo jautājumu sarežģī tūkstošgades interpretācija. Papijs pretēji Eisebijam bija premillenārisma 
teorijas piekritējs [Premillenārisms – mācība par to, ka Kristus otrā atnākšana būs pirms tūkstošgadu miera 
valstības. – Teol. red. piez.]. Šķiet, ka Eisebijs vēlējies atspēkot ideju, ka Atklāsmes grāmatu ir rakstījis apustulis, 
lai diskreditētu Papija proponēto Atklāsmes grāmatas interpretāciju (Schaff P., Wace H.  (ed.) Eusebius: Church 
History, Life of Constantine the Great, and Oration in Praise of Constantine. Vol 1 in: A Select Library of 
Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church. second series [Grand Rapids: Eerdmans, 1952] 172, nn. 
19–20). Sk. arī ekskursu “Tūkstošgade”. 
47 Ecclesiastical History. 3.28.2.
48 Sal. Irenaeus. Against Heresies. 3.3.4.
49 Eusebius. Ecclesiastical History. 7.25.6–27. 
50 Beckwith I. Apocalypse. 341; Charles R. H. Revelation. 1:ci.



16

pēdējās grāmatas autoru.51 Tāds pats bija arī izcilāko ceturtā gadsimta 
baznīctēvu – Atanāsija, Hieronīma un Augustīna – uzskats.52

Katrā ziņā lielākā daļa agrīnās baznīcas liecību norāda uz apustuli Jāni 
kā Atklāsmes grāmatas autoru. Nav nekāda pamata apšaubīt šīs baznīc-
tēvu liecības (piemēram, Ireneja), jo kopš tā laika nav atklāts neviens jauns 
pierādījums, kas būtu pretrunā šai baznīcas tradīcijai. Taču Dionīsija 
minētais arguments, proti, Jāņa evaņģēlija un Atklāsmes grāmatas 
literārā stila atšķirības, tiks iztirzātas nākamajā nodaļā, kurā arī tiks 
izdarīti secinājumi par Atklāsmes grāmatas autorību.

Atklāsmes grāmatas sarakstīšana
Diezgan droši var apgalvot, ka Atklāsmes grāmata netika izplānota 

tā, kā Jānis bija plānojis savu evaņģēliju. Neviens nespēja paredzēt un 
izplānot Atklāsmes grāmatas sarakstīšanu. Evaņģēliju Jānis sarakstīja 
pēc ilgām pārdomām, sasniedzis briedumu savā apustuliskajā liecībā 
par Jēzu Kristu53, taču viņš nekādi nevarēja paredzēt vīzijas, kuras 
viņam bija jāpieredz un jāpieraksta Atklāsmes grāmatā. Tas notika in-
spirācijas iespaidā, redzot vīzijas, kurām līdzīgas bija pieredzējis Pāvils 
(2Kor 12:1–4) un Stefans (Apd 7:55–56). Jānis piedzīvoja atklāsmi un 
to pierakstīja, būdams “aizrauts Garā” (ejn pneuvmati, Atkl 1:10; 4:2). 
Viņš ne vien skatīja vīzijas, bet tika tajās ierauts, gūstot ļoti tiešu pār-
dzīvojumu (sk. 4:1–2). Šādu pieredzi mēs nevaram izanalizēt. Varbūt 
arī pats Jānis, tāpat kā Pāvils (2Kor 12:1–4), nespēja izskaidrot, vai, 
redzot un dzirdot grāmatā atstāstīto, viņš atradās ķermenī vai ārpus tā. 
Būtiski ir tas, ka viņš tika “aizrauts Garā” un viņam patiesi tika dāvāta 
Dieva atklāsme. Šī Dieva dāvana, kas ir sniegta caur Viņa kalpu Jāni, 
ir Dieva pēdējais vārds līdz pat Viņa atnākšanai laiku beigās (Atkl 1:3; 
22:20).
51 Charles R. H. Revelation. 1:xxxix–x1.
52 Tradicionāls ir uzskats, ka Jānis nomira mocekļa nāvē (tāpat kā viņa brālis Jēkabs) jau ilgu laiku pirms 
Atklāsmes grāmatas sarakstīšanas. Taču tā ir diezgan vēlīna tradīcija, kura pamatojas tikai vienā dokumentā – 
Filipa no Sidas darbā. Šis Filips sarakstījis ļoti plašu Kristietības vēsturi trīsdesmit sešos sējumos (1000 nodaļās), 
aptverot laika periodu no pasaules radīšanas līdz 426. g. pēc Kr. Šis darbs tika sarakstīts no 434. līdz 439. gadam, 
taču līdz mūsdienām ir saglabājušies tikai daži tā fragmenti. Kādā darbā, kas atvasināts no šīs Filipa vēstures, 
tiek minēts Papija apgalvojums, ka Jānis ir miris mocekļa nāvē. Tomēr līdz 5. gadsimtam nav atrodams neviens 
cits dokuments vai baznīctēva darbs, kurā būtu minēti šādi Papija vārdi vai Jāņa mocekļa nāve. Vislielākā 
nozīme ir faktam, ka baznīcas vēsturnieks Eisebijs, kurš ļoti plaši citē Papiju, nemin par Jāni šādas ziņas. Līdz 
ar to nav nekādu papildu pierādījumu šādam apgalvojumam par Papija sniegtajām ziņām. Plašāku šī temata 
apskatu sk. Swete H. B. Apocalypse. clxxix-clxxx; Beckwith I. Apocalypse. 380–393; Hengel M. The Johannine 
Question 21, 158–159, n. 121.
53 Sk. Irenaeus. Against Heresies. 3.1.1.
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Pētot jautājumu par Atklāsmes grāmatas autoru, daži zinātnieki ir 
veikuši Jāņa evaņģēlija un Atklāsmes grāmatas valodas un literārā stila 
salīdzinājumu.54 Tomēr šāds salīdzinājums nav neapstrīdams pierādī-
jums. Lai arī kāds būtu secinājums par šo abu dokumentu piederību 
noteiktam autoram, tomēr paliek neatbildēti jautājumi. Ja valodas un 
stila atšķirību55 dēļ mēs secinām, ka evaņģēliju un Atklāsmes grāmatu 
ir sarakstījušas dažādas personas, tad  – kā gan ir izskaidrojama šo 
darbu lielā līdzība? No otras puses, ja saskatīto līdzību56 dēļ mēs se-
cinām, ka abi darbi ir viena autora radīti, tad – kā gan izskaidrojamas 
to atšķirības? Svīts (Swete) norāda, ka līdzība “liek izdarīt pieņēmumu 
par Ceturtā evaņģēlija un Apokalipses radniecīgumu, neraugoties uz 
ievērojamām atšķirībām gan valodas, gan domas ziņā.”57 R. H. Čārlzs 
(R. H. Charles) raksta, ka “līdzība nepārprotami norāda uz saikni starp 
abiem autoriem”.58

Viena no ievērojamām atšķirībām valodas ziņā ir Atklāsmes 
grāmatas grieķu tekstam raksturīgās gramatiskās neprecizitātes un 
semītismi.59 Atklāsmes grāmatas valoda un stils ir ļoti semītiski; kāds 
iztēles bagāts zinātnieks ir pat izteicis pieņēmumu, ka autors sākot-
nēji ir rakstījis aramiešu valodā un mūsdienās sastopamais teksts ir 
 oriģināla tulkojums grieķu valodā.60 Lai gan ir taisnība, ka vietumis 
54 Swete H. B. Apocalypse. cxxvi–cxxx; Charles R. H. Revelation. 1:xxix–xxxiii.
55 Atšķirības ietver dažādību gramatikā, semītiskajā ietekmē un vārdu krājuma izvēlē. Evaņģēlijs visbiežāk atbilst 
koinē gramatikas normām, bet Atklāsmes grāmatas gramatika bieži ir netradicionāla. Evaņģēlija idiomas nav 
tik semītiskas kā Atklāsmes grāmatā. Tāpat atšķiras vārdu krājums, piemēram, evaņģēlijā vārds pisteuvw (ticēt) 
tiek lietots deviņdesmit astoņas reizes, bet Atklāsmes grāmatā tas netiek lietots nemaz. Atklāsmes grāmatā 
ir daudz izteicienu un titulu, kas evaņģēlijā nav nemaz sastopami, kā, piemēram, to; a[lfa kai; to; w\ (Alfa un 
Omega [Atkl 1:8; 21:6; 22:13]) un oJ pantokravtwr (Visuvaldītājs – Atklāsmes grāmatā deviņas reizes).
56 Abiem piemīt mākslinieciskas spējas atainot dziļas teoloģiskas idejas, kā to parāda, piemēram, abu prologu 
salīdzinājums ( Jņ 1:1–18; Atkl 1:1–8). Jaunajā Derībā tikai Jāņa evaņģēlijā, Jāņa 1. vēstulē, Vēstulē ebrejiem un 
Atklāsmes grāmatā tiek izmantots teoloģiskais priekšstats par Kristu kā Vārdu (o lovgo~). Gan Jāņa evaņģēlijā 
( Jņ 19:37), gan Atklāsmes grāmatā (Atkl 1:7) konkrētā un vispārīgā nozīmē tiek lietoti tādi vārdi kā ejkkentevw 
‘caurdurt’. Lai gan darbos aprakstītā vēsture un notikumi ir pilnīgi atšķirīgi, tomēr evaņģēlijam un Atklāsmes 
grāmatai ir līdzīga literārā struktūra ar septiņkārtīgu septiņu zīmju atkārtošanu evaņģēlijā (sk. tekstuālās 
piezīmes par vārdu shmei`on Atkl 12:1) un septiņām baznīcām, zīmogiem, eņģeļiem, bazūnēm un kausiem 
Atklāsmes grāmatā. Abās grāmatās ir prologs, centrālā vēstījuma daļa un epilogs.
57 Revelation, cxxx.
58 Revelation, 1:xxxiii. Čārlzs prāto: “Vai nu evaņģēlists bijis Gaišreģa māceklis, vai arī viņi ir piederējuši pie 
viena reliģiskā grupējuma Efesā.”
59 Sk. piemērus turpmākajā tekstā. Tas, ka Jaunās Derības grieķu teksts ir semītisks, nav nekāds brīnums, jo 
gandrīz visi tā autori bija jūdi, kas, iespējams, aramiešu valodā sarunājās gan savās ģimenēs, gan ar citiem 
jūdiem. Viņi prata arī sinagogu dievkalpojumos lietoto ebreju valodu, kaut gan hellēniskajā Vidusjūras reģionā 
grieķu valodai darījumos un publiskajās norisēs tika dota priekšroka. Tomēr Atklāsmes grāmatā semītiskā 
ietekme ir daudz lielāka nekā visā pārējā Jaunās Derības daļā. ( Jāņa evaņģēlija un – mazākā mērā – arī Marka 
evaņģēlija valodā ir lielāka semītisma ietekme nekā citos evaņģēlijos un Pāvila vēstulēs.)
60 Torrey C. The Apocalypse of John. (New Haven, CT: Yale Univ. Press, 1958) 13–58.
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grieķu teksta tulkošana senebreju vai aramiešu valodā dod lielāku 
ieskatu tā izpratnē61, tas tomēr nenozīmē, ka autors tiešām kādā no 
šīm valodām ir sarakstījis oriģinālu. Grieķu teksta vērīga analīze rāda, 
ka tas nav tulkojums (lai gan satur plašus Vecās Derības fragmentu 
tulkojumus grieķu valodā, visbiežāk tie ir LXX tulkojumi). Drīzāk 
autors ir rakstījis un domājis semītisku idiomu ietekmētā grieķu va-
lodā, proti, viņš rakstījis grieķu valodā, bet viņa domāšanā ir vērojama 
izteikti semītiska ietekme.62 Viņa dzimtā valoda ir bijusi kāda no se-
mītu valodām, visdrīzāk – aramiešu, bet grieķu valoda – iemācīta un 
aizgūta. Ja runājot vai rakstot viņš tieši tulkoja (domās) semītiskās idiomas 
grieķu valodā, viņa izteiksme grieķu valodā bija izteikti semītiska. Taču, 
ja viņš pārdomāti tulkoja semītiskās idiomas grieķu valodā, tad viņa grieķu 
valodas izteiksme mazāk līdzinājās semītu valodu formām. 

Atšķirīgo semītismu daudzumu Jāņa evaņģēlijā un Atklāsmes grā-
matā izskaidro tas, ka evaņģēlijs ir rūpīgi izplānots teoloģisks vēstījums, 
bet Atklāsmes grāmata tika rakstīta lielā steigā. Mēs varam iztēloties, 
ka evaņģēliju autors ir rakstījis rūpīgi, ne vien lai panāktu lielāku 
domas un izteiksmes skaidrību, bet arī lai izvairītos no daudzām, savai 
valodai raksturīgām semītiskām idiomām, tomēr evaņģēlija grieķu va-
loda ir semītiskāka nekā hellēniskā, literārā grieķu valoda.63 Savukārt, 
rakstīdams Atklāsmes grāmatu, autors nav pievērsis lielu uzmanību 
tam, kā izvairīties no semītiskām idiomām.

Varbūt tam par iemeslu ir bijis viņa ārkārtīgi emocionālais un pat 
mistiskais noskaņojums? Vai varbūt viņš vēlējies rakstīt pēc iespējas 
ātrāk, lai nezustu nekas no pārdzīvotā? Iespējams, ka pareizi ir abi 
minējumi. Skaidrs ir tas, ka, rakstot Atklāsmes grāmatas tekstu 
grieķu valodā, autors domās nemitīgi netulkoja savu dzimto semītisko 
izteiksmi normētā grieķu valodā. Mēs varam pieņemt arī to, ka viņš 
nerakstīja vairākus teksta melnrakstus, kā tas, iespējams, noticis, 
rakstot evaņģēliju. Atklāsmes grāmatas teksts tika atstāts tieši tādā 
formā un valodā, kādā tās autors bija aprakstījis redzēto, – to veido 
tieši iespaidi, kurus uz viņa apziņu bija atstājušas piedzīvotās vīzijas.64 
61 Charles R. H. Revelation. 1:cxliv.
62 Charles R. H. Revelation. 1:cxliii; Mussies G. The Morphology of Koine Greek. 349, 352–353. 
63 Kummel W. G. Introduction to the New Testamen. (Nashville: Abingdon, 1975) 217, 465.
64 Par semītisko iespaidu uz Jaunās Derības grieķu tekstu, un īpaši par Atklāsmes grāmatu, sk. Robertson A. 
T. Grammar. 88–108; Mussies G. The Morphology of Koine Greek; Charles R. H. Revelation. 1: cxlii-cliv; 
Thompson S. The Apocalypse and Semitic Syntax.
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Tātad lielāko atšķirību starp Jāņa evaņģēlija un Atklāsmes grāmatas 
valodu veido Atklāsmes grāmatā sastopamo semītismu daudzums un 
kvalitāte. Tomēr gan evaņģēlija, gan Atklāsmes grāmatas grieķu va-
lodā ir jūtama vienāda domāšana ar vienādu semītisku ietekmi.

Bet kā vērtēt Atklāsmes grāmatas gramatiskās neprecizitātes? Vai 
visas autora lietotās neparastās gramatiskās konstrukcijas ir radušās 
viņa semītiskās domāšanas dēļ? Nē, dažas no šīm savādībām ar to 
nav nekādi saistītas,65 bet ir tīši ieviestas. Autors – ja vien viņš velta 
tam uzmanību – labi zina normēto koinē grieķu valodas gramatiku. 
Taču, būdams mākslinieks, viņš dažkārt lieto neierastas vai dīvainas 
gramatiskās formas ar īpašu nolūku – lai uzsvērtu teoloģisko domu. 
Pētot tekstu grieķu valodā, ir redzams, ka daudzas no šīm gramatis-
kajām neprecizitātēm tiek atkārtotas Atklāsmes grāmatas vēstījumā, 
un kļūst skaidrs, ka ar tām autors veido literārus modeļus, kas viņam 
palīdz piešķirt jēgu aprakstītajiem notikumiem. Autors ir pieredzējis un 
izglītots vārda meistars. Viņš pauž savas domas nevis saskaņā ar paras-
tiem loģikas vai retorikas likumiem, bet gan vizuālā veidā – inspirētās 
mākslinieciskās domu virknēs. Keringtons apgalvo: “Jaunajā Derībā 
šis ir vienīgais tīras mākslas meistardarbs.”66 Cilvēcīgi spriežot, tāpat 
kā mēs nespētu iztēloties Jāni kā Vēstules romiešiem autoru, mēs arī 
nevaram iedomāties, ka Atklāsmes grāmatu būtu sarakstījis Pāvils.67 
Katrā ziņā Svētais Gars ir virzījis konkrētu cilvēku konkrētā vēsturiskā 
kontekstā unikāla sacerējuma radīšanai.

Tādējādi galvenās valodas un literārā stila atšķirības starp Jāņa 
evaņģēliju un Atklāsmes grāmatu ir iespējams izskaidrot, neizvirzot 
pieņēmumu par šo darbu diviem dažādiem autoriem. Visas liecības – 
pēc to pamatīgas izvērtēšanas – norāda uz apustuli Jāni, Cebedeja dēlu, 
kā uz Atklāsmes grāmatas un arī uz evaņģēlija autoru.68 Tā kā mums 

65 Moulton J. H. Prolegomena. Vol. 1. In: A Grammas of New Testament Greek. (Edinburgh: T. and T. Clark, 
1908) 8–9.
66 Viņa komentārā “The Meaning of Revelation”, xvii, pilns citāts ir lasāms šādi: “.. Atklāsmes grāmatas autors ir 
mākslinieks, lielāks par Stīvensonu, Kolridžu vai Bahu. Sv. Jānim ir labāka vārda izjūta nekā Stīvensonam; viņš 
prot labāk paust pārdabisku daiļumu nekā Kolridžs, viņam ir bagātīgāka melodijas, ritma un kompozīcijas izjūta 
nekā Baham. .. Jaunajā Derībā šis ir vienīgais tīras mākslas meistardarbs. .. Tā pilnība, bagātība un harmoniskā 
daudzveidība paceļ to pāri sengrieķu traģēdijai.”
67 Par Atklāsmes grāmatas gramatiskajām konstrukcijām sk. Charles R. H. Revelation. 1:cxvii–clix. Sk. arī 
izklāstu šī ievada sadaļā “Literārais stils”.
68 Lai gan Atklāsmes grāmatas iekšējā liecība nenorāda, kurš Jānis ir grāmatas autors, tomēr lielākā daļa 
baznīctēvu darbu liecības liek uzskatīt par autoru Jāni Cebedeja dēlu, nevis kādu citu Jāni. Par šādām – ārpus 
Atklāsmes grāmatas esošām – liecībām sk. Beckwith I. Apocalypse. 239–255. 
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trūkst jebkādu pārliecinošu pretēja rakstura pierādījumu un balstoties 
uz nozīmīgām papildu liecībām, šis komentārs tiek rakstīts ar premisu, 
ka Atkl 1:1, 4, 9; 22:8 minētais Jānis ir viens no divpadsmit apustuļiem 
un Jēkaba brālis.69

Atklāsmes grāmatas autors Jānis – īstais cilvēks īstajā laikā

Jāņa raksturam, personībai un reputācijai ir ļoti liela nozīme At-
klāsmes grāmatas un arī evaņģēlija sarakstīšanā. Saskaņā ar Atanāsija 
liecību Jānis bija pazīstams apustuliskās baznīcas teologs (oJ  qeolovgo~).70 
Evaņģēlijā viņš tiek raksturots kā māceklis, kuru “Jēzus mīlēja” (piem., 
Jņ  13:23; 20:2), kā tas, kurš augšistabā “sēdēja pie Jēzus krūtīm” 
(Jņ  13:23), un kā “otrais māceklis” (to;n a[llon maqhth;n; Jņ  20:2).71 
Par šo mācekli Jēzus saka mīklainos vārdus: “Ja Es gribu, lai šis pa-
liek, tiekāms Es nāku..” (Jņ 21:22; sal. 21:20). Ļaudis domāja, ka šis 
māceklis nemirs līdz pat Tā Kunga otrajai atnākšanai, lai gan viņš 
pats apgalvoja, ka Jēzus to nav solījis (Jņ 21:23). Visi šie raksturojumi, 
kas attiecas uz Jāņa evaņģēlija autoru, ir attiecināmi arī uz Atklāsmes 
grāmatas sarakstītāju. Citiem vārdiem, abu darbu autors ir apustulis 
Jānis  – Cebedeja dēls un Jēkaba brālis.72 Arī pats evaņģēlija autors 
raksta, ka viņš ir bijis Jēzus nāves un augšāmcelšanās liecinieks un ka 
viņa liecība ir patiesa (Jņ 19:34–35; 21:24).73

Atklāsmes grāmatā autors izmanto savu vārdu – Jānis –, lai identifi-
cētu sevi (1:1, 4, 9; 22:8). 22. nodaļas 8. pantā viņš uzsver, ka tieši viņš, 
Jānis, ir redzējis un dzirdējis to, kas aprakstīts Atklāsmes grāmatā. Arī 
evaņģēlijā ir līdzīga satura apliecinājums par autoru un viņa redzētā 
ticamību (19:35; 21:24). 1Jņ, 1:1–4 tas pats autors apstiprina, ka viņš ir 

69 Par saikni starp Jāņa evaņģēliju un Atklāsmes grāmatu sk. šī ievada sadaļu “Evaņģēlijs un Atklāsmes grāmata: 
literāri papildinājumi”.
70 PG 26:1280; sk. arī fragmentu Origēna komentārā par Jņ 1:1 no Kordēriusa katēnas, kas atrodama, piemēram, 
darbā “Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahr hunderte” (Leipzig: J. C. Hinrich, 1903) 
4:483–485. 
71 Jņ 20:2 māceklis, “kuru Jēzus mīlēja”, tiek saukts par “otro mācekli”, un Jņ 13:34 māceklis, kurš sēdēja pie 
Jēzus krūtīm, arī tiek saukts par mācekli, kuru Jēzus mīlēja. Irenejs (Against Heresies. 3.1.1.) uzskata Jēzus 
mācekli Jāni, kurš sēdēja pie Jēzus krūtīm, arī par evaņģēlija autoru.
72 Jņ 18:15 “vēl viens māceklis” ir tas, kurš ieved Pēteri augstā priestera pils pagalmā. Acīmredzot viņš bija 
pazīstams ar augsto priesteri. Tas nozīmē, ka Jānis piederēja pie jūdu augstākās sabiedrības. 
73 Šī mācekļa liecība par ūdens un asiņu iztecēšanu no Jēzus sāniem ( Jņ 19:34) liek viņu atzīt arī par 1. Jāņa 
vēstules autoru, kurš raksta, ka ūdens un asins, un Gars sniedz mums liecību par Jēzus Kristus – Dieva Dēla – 
taisnību (1Jņ 5:5–12).
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Jēzus Kristus aculiecinieks. Jāņa 2. un 3. vēstulē viņš stādās priekšā kā 
“prezbiteris” jeb vecākais (oJ presbuvtero~; 2Jņ 1; 3Jņ 1). Lietojot no-
teikto artikulu, viņš pierāda, ka uzskata par pašsaprotamu, ka ikviens 
zina, kas viņš ir, un ka viņa autoritatīvā liecība tiks nešaubīgi atzīta, 
tādēļ ka viņš ir saistīts ar Kristu (sal. arī 1Jņ 5:13; 2Jņ 9; 3Jņ 9–10). At-
klāsmes grāmatā viņš nosauc savu darbu par pravietojumu (profhteiva, 
1: 3; 22: 7, 10, 18, 19), t. i., par pravietisku sacerējumu, kas atbilst Dieva 
praviešu kalpošanai un rakstiem Vecajā un Jaunajā Derībā. Tādējādi 
jāsecina, ka viņš saprot, ka viņa apustuliskā liecība par Jēzu Kristu – Viņa 
inkarnāciju, nāvi, augšāmcelšanos un paaugstināšanu debesu godībā – sa-
skan ar seno laiku pravietisko kalpošanu un ir tās turpinājums.74

Pirmā gadsimta beigās, kad (saskaņā ar mūsdienās zināmajiem 
datiem) Jānis bija pēdējā apustuliskā liecinieka balss zemes virsū, viņš 
bija pazīstams kā baznīcas vecākais, teologs un skolotājs. Katrā ziņā 
par viņu varēja tikt teikts, ka baznīca nedrīkst neievērot Tā Kunga 
runāto vārdu un to liecības, kas šo vārdu bija dzirdējuši (Ebr 2:1–4). 
Pirmā gadsimta beigās pēc Kristus dzimšanas Jānis bija vienīgais apus-
tulis, kurš turpināja liecināt par Jēzus darbiem un vārdiem. Viņš bija 
vienīgā dzīvā saikne starp baznīcu pirmā gadsimta beigās un ļaudīm, 
kuru vidū Jēzus mājoja savas zemes kalpošanas laikā.

Saskaņā ar Ireneja75 teikto Jānis vēl dzīvoja Romas imperatora Tra-
jāna laikā, kurš valdīja no 98. līdz 117. gadam. Tas nozīmē, ka Jānis 
ne vien bija skatījis Jēzus Kristus zemes dzīves ceļus, bet arī baznīcas 
dzīvi un kalpošanu līdz pat otrā gadsimta sākumam. Piemēram, viņš 
joprojām dzīvoja Efesā, kad Romas bīskaps Klements rakstīja vēstuli 
baznīcai Korintā (ap 95.  g. pēc Kr.), šo vēstuli šodien pazīstam kā 
1. Klementa vēstuli. Jānis mira apmēram tajā periodā, kad Trajāna val-
dīšanas laikā mocekļa nāvē mira Ignācijs. Vairākās Ignācija vēstulēs, 
kas tiek uzskatītas par nozīmīgākajiem agrīnās baznīcas dokumentiem, 
ir atrodamas netiešas norādes, ka Ignācijam bija zināms Atklāsmes 

74 Sk Bauckham R. Climax of Prophecy. xvi, kur teikts, ka “Jānis izprata savu pravietojumu kā Vecās Derības 
pravietiskās tradīcijas kulmināciju”.
75 Against Heresies. 3.3.4.
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grāmatas teksts.76 Jāņa liecinieka mūžs aptvēra apmēram septiņdesmit 
gadus baznīcas vēsturē – tieši baznīcas tapšanas periodā.

Ko Jānis savā mūžā bija pieredzējis? Iespējams, ka evaņģēlija un 
Atklāsmes grāmatas autoru ar Jēzu Viņa Kristības brīdī iepazīstināja 
Jānis Kristītājs (Jņ  1:35–42; Apd  1:21–22). Pirms tikšanās ar Jēzu 
Jānis bija zvejnieks, tāpat kā viņa brālis Jēkabs un tēvs Cebedejs. 
Taču, saņēmis Jēzus aicinājumu, viņš kļuva par vienu no divpadsmit 
apustuļiem (Mk 1:19–20). Jānis ar savu brāli Jēkabu un Pēteri veidoja 
Jēzum tuvāko mācekļu loku, kas skatīja tādus notikumus kā Jaira 
meitiņas atdzīvināšana (Mk 5:37), Tā Kunga apskaidrošana (Mk 9:2) 
un Jēzus mokas Ģetzemanes dārzā (Mk 14:33). Acīmredzot Jānis bija 
liecinieks lielākajai daļai, iespējams, pat visiem, Jēzus brīnumiem un 
bija dzirdējis gan Viņa publiski, gan privāti sniegto mācību (Jņ 21:25). 
Jāni parasti uzskata par atturīgu cilvēku, lai gan viņš mēdza būt arī 
uzstājīgs pat tādos gadījumos, kad tas nebija vēlams (Mt 20:20–21). 
Iespējams, ka viņš bija jaunākais no apustuļiem vai vismaz viens no 
jaunākajiem mācekļiem; viņš skrēja ātrāk nekā Pēteris (Jņ 20:4), un 
viņš tiek pieminēts pēc sava brāļa Jēkaba (Mk 1:19). Ņemot vērā Jēzus 
īpašo mīlestību pret mazākajiem, ieskaitot arī bērnus, iespējams, ka 
tieši Jāņa jaunības dēļ Jēzus viņu mīlēja un varbūt arī sargāja vairāk 
nekā pārējos (Jņ 13:23). Katrā ziņā Jāņa jaunība nekavēja viņu kļūt par 
vienu no apustuļu līderiem (sal. Jer 1:5–7).

Tomēr īpašu prominenci Jānim piešķir tas, ka viņš bija vienīgais 
māceklis, kurš bija liecinieks visām Jēzus Kristus ciešanām. Līdz ar Pēteri 
viņš skatīja Jēzu jūdu tiesas priekšā (Jņ  18:15–16). Taču tad Pēteris 
viņu atstāja (Mt  26:75; Lk  22:62), un Jēzus tiesāšanā pie Pilāta un 
Hēroda un ceļā uz Golgātu Jānis bija vienīgais māceklis, kurš kļuva 
par liecinieku visām Jēzus ciešanām, krustā sišanai un nāvei. Tieši 
Jānim Jēzus uzticēja rūpes par savu māti (Jņ 19:26–27). Jānis redzēja 
Jēzus apkaunojošās mocības un rūgto nāvi zemes virsū (Jņ 19:31–37), 

76 Swete H. B. Apocalypse. cvii–cviii. Iespējams, ka Ignācija kalpošana Antiohijā norisinājās vienlaikus ar 
Jāņa uzturēšanos Efesā. Iespējams, ka savā vēstulē baznīcai Efesā Ignācijs atsaucas uz Atkl 21:3 (Ignācijs 
efesiešiem 15:3). Šajā vēstulē viņš nepiemin Jāni, lai gan piemin Efesas diakonu (2:1) un vārdā nenosauktu 
bīskapu (5:1). Ignācijs rakstījis šo vēstuli neilgi pirms savas miršanas, būdams ceļā uz Romu, kur viņu gaidīja 
mocekļa nāve. Šī vēstule acīmredzot tika rakstīta, kad Jāņa vairs nebija Efesā, jo Jānis jau bija miris. 
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pats savām acīm skatīja arī augšāmcelto Kungu un ticēja šai augšām-
celšanai. Tas bija izšķiroši viņa turpmākajai liecībai par šo patiesību.77

Jānis pabeidz savu evaņģēliju nevis ar vēstījumu par Jēzus debes-
braukšanu, bet gan ar uzdevuma došanu Pēterim un Pētera nāves 
priekšvēstījumu, kam seko Jēzus apliecinājums par iespējamību, ka 
Jānis varētu palikt dzīvs līdz pat Viņa otrajai atnākšanai (Jņ 21:20–23). 
Iespējams, agrīnie kristieši ticēja, ka Jānis dzīvos līdz Jēzus nākšanai, 
varbūt viņi to uzskatīja par iespējamību, kas atkarīga no Jēzus gribas 
(Jņ 21:23), taču Jāņa ilgais mūžs katrā ziņā izraisīja cerības, ka Jēzus 
atgriezīsies Jāņa dzīves laikā. Viņa ilgo mūžu var uzskatīt arī par Jēzus 
minētās iespējamības apliecinājumu.

Noslēdzot savu evaņģēliju ar Pētera kalpošanas un nāves un mīļotā 
mācekļa nezūdošās liecības priekšvēstījumu, Jānis sagatavo lasītājus 
iepazīstināšanai ar baznīcas misiju apustuliskās kalpošanas laikā. Šajā 
kalpošanā tiks pasludināti Jēzus vārdi un darbi, un tā tiks apzīmogota 
ar ciešanām un nāvi. Šo kalpošanu stiprinās apustuliskās tradīcijas ne-
pārtrauktā liecība, kurā Jānis būs tās pēdējais pārstāvis (sal. Ebr 2:1–4; 
1Jņ 1:1–4). Šī apustuļu, t. sk. Jāņa, kalpošana turpināsies, līdz viņu pa-
sludinājums par Kristu tiks pilnīgi autoritatīvi iedibināts un apkopots 
baznīcas tradīcijā. Proti – viņu personīgā apustuliskā misija turpināsies, 
līdz viņu apustuliskais Vārds tiks iemūžināts rakstveidā, tā ka vienīgi 
tas paliks baznīcai autoritatīvs līdz Tā Kunga atgriešanās brīdim.78 Jāņa 
ilgajai apustuliskajai kalpošanai bija ļoti būtiska nozīme šī mantojuma 
iedibināšanā.

Kādiem notikumiem Jānis ir bijis liecinieks? Skatījis mūsu Kunga 
debesbraukšanu un Viņa atnākšanas apsolījumu (Apd 1:6–11) un sa-
gaidījis piepildamies Jēzus apsolījumu sūtīt Svēto Garu (Apd 2:1–4), 
Jānis   – kopā ar Pēteri un Jēzus brāli Jēkabu  – kļuva par vienu no 
Jeruzālemes baznīcas vadītājiem (Apd  12:17; Gal  2:9). Nav zināms, 
cik ilgu laiku Jānis uzturējies Jeruzālemē. Baznīctēvu darbi liecina, ka 
Jānis atradies Efesā pirms un arī pēc viņa trimdas Patmas salā.79 Mēs 
varam nojaust, ka viņš kļuva par Efesas bīskapu pirms  Jeruzālemes 
77 Iespējams, ka Jānis bija pirmais no divpadsmit, kurš ticēja, ka Kungs ir augšāmcēlies no kapa. Tas ir 
atkarīgs no tā, kādā veidā mēs tulkojam vārdu ejpivsteusen ‘ticēja’ Jņ 20:8. Ieraugot tukšo kapu un kapa drānu 
izkārtojumu, viņš acīmredzot ticēja, ka Jēzus ir dzīvs, – varbūt neizprotot pilnībā šī fakta jēgu. Jebkurā gadījumā 
vārdam ejpivsteusen tukšā kapa kontekstā ir ļoti liela nozīme (Morris L. John. 833–834.).
78 Ef 2:20; Ebr 1:1–2; 2:3; Atkl 22:18–19.
79 Sk. Eusebius. Ecclesiastical History. 3. 23.
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krišanas 70. g. pēc. Kr. Lai gan mums nav precīzi zināms laiks, kad 
viņš apmetās Efesā, tomēr šķiet, ka viņš daudzus gadus ir bijis šīs baz-
nīcas mācītājs un bīskaps (Šo baznīcu bija dibinājuši Pāvils ar Apollu, 
Priskillu un Akvilu [Apd 18:24–19:1].) Ilgstoši kalpojot Efesā, Jānis 
bija liecinieks baznīcas izaugsmei lielākajā daļā Romas impērijas. Katrā 
ziņā var secināt, ka pirms savas nāves – par spīti daudzajām ciešanām 
un vajāšanām – viņš skatīja baznīcu, kas dibināta uz droša pamata.

Būdams daudzus gadus Efesā, Jānis bija baznīcas teologs, vecākais 
un apustuļu runasvīrs. Viņa ilgstošā apustuliskā liecība un kalpošana 
kļuva par mutvārdu tradīcijā saglabāto Kristus vārdu un darbu aplieci-
nājumu. Jānis mira tikai tad, kad apustuliskā tradīcija – kas vēstīja par 
Kristus vārdiem, darbiem un mācību – bija iedibināta rakstveidā. Jo 
Jānis piedzīvoja laiku, kad Jaunās Derības raksti bija ne vien uzrakstīti, 
bet arī jau plaši izplatīti. Kad viņa apustuliskā liecība vairs nebija nepie-
ciešama kā galvojums par apustuliskās tradīcijas (kas tagad bija tērpta 
rakstveida literārajā formā) autentiskumu, tad Kungs Kristus  aicināja 
savu kalpu pie sevis. Lai gan nav nekādu liecību par to, ka Jānis būtu 
palīdzējis Jaunās Derības kanona noteikšanas procesā, taču viņš bija vēl 
dzīvs tajā laikā, kad tika sarakstīti un nonāca apritē visi tie dokumenti, 
kurus baznīca atzina par sev autoritatīviem un noteicošiem.80 Dievs 
savā gudrībā ļāva šim Kristus kalpam dzīvot tik ilgi, lai tas varētu galvot 
par šo – baznīcas akceptēto – Rakstu patiesīgumu un pareizību. Pēc tam, 
kad apustuliskā mutvārdu tradīcija tika ietērpta rakstveidā un nebija vairs 
nepieciešama dzīva cilvēka balss, kura apliecinātu šo apustulisko tradīciju, 
piepildījās pravietojums: “Ja Es gribu, lai šis paliek, tiekāms Es nāku..” 
(Jņ 21:22). Jēzus nāca pie savas baznīcas Rakstu vārdā un turpinās nākt 
pie saviem ļaudīm, kad tie lasīs Rakstus.81

Pēc Jāņa nāves baznīca neizskatīja iekļaušanai kanonā iepriekš nezi-
nāmus, jaunatklātus rakstus, jo vairs nebija dzīvas apustuļu liecības par 
labu šāda darba autentiskumam – lai gan zināmu laika posmu baznīca 
izskatīja sacerējumus, kuri bija bijuši zināmi Jāņa dzīves laikā.82

80 Irenejs savā darbā “Against Heresies”, 3.3.4., raksta, ka Jānis atradās Efesā līdz par Trajāna valdīšanas laikam 
(sk. arī 2.22.5). Trajāns valdīja no 98. līdz 117. gadam.
81 Sk. Atkl 1:3 komentāra ievada daļu “Atklāsmes grāmatas mērķis.”
82 Piemēram, sk. debates par Atklāsmes grāmatas apustulisko izcelsmi ievada daļā ar nosaukumu “Autors”.
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Atklāsmes grāmatas atzīšana

Varētu likties diezgan pārsteidzoši, ka ilgāk nekā gadsimtu agrīnā 
baznīca pieņēma Atklāsmes grāmatu kā autoritatīvu un kanonisku 
avotu bez īpašām iebildēm. Čārlzs raksta, ka “otrajā gadsimtā visā 
kristīgajā baznīcā nav nevienas citas tik augstu vērtētas un vispārpie-
ņemtas grāmatas”.83 Nav skaidrs, vai tā tika izmantota un izprasta tāpat 
kā citas Jaunās Derības grāmatas, taču ir pilnīgi skaidrs, ka tā bija 
baznīcas akceptēts dokuments. Mūsdienās ir grūti saprast, kā gan tā 
varētu tikt akceptēta, ja tās autors nebūtu bijis pazīstams un cienījams 
baznīcas skolotājs. Iespējams, ka pat gados jaunajam Jānim nebūtu bijis 
pietiekams teoloģisks statuss, lai motivētu baznīcu pieņemt tāda rak-
stura darbu, kāda ir Atklāsmes grāmata! Taču brieduma gados Jānis – 
baznīcas atzīts prezbiteris un teologs – varēja panākt šādu pieņemšanu. 
Trešajā gadsimtā par Atklāsmes grāmatas atbilstību kanonam radās 
šaubas, tās bija izraisījušas dažu teologu domas, ka grāmatas autors 
varbūt nemaz nav bijis apustulis Jānis. Tomēr grāmata tika akceptēta 
visur tur, kur neradās šaubas, ka tās autors ir apustulis Jānis.

Evaņģēlijs un Atklāsmes grāmata – literāri papildinājumi

Varētu rasties jautājums: kāpēc Jānis neietvēra savā evaņģēlijā vēstī-
jumu par Jēzus apskaidrošanu? No visiem četriem evaņģēlistiem viņš 
taču bija vienīgais tiešais šī notikuma liecinieks.84 Iespējams, ka tas 
līdz ar faktu, ka Jāņa evaņģēlijā nav ne stāstījuma, pat ne pieminējuma 
par Kristus debesbraukšanu, varētu būt norāde lasītājam lūkoties pēc 
turpinājuma Atklāsmes grāmatā. Atkl 1:9–20 ir ietverts Jēzus apraksts 
Viņa apskaidrotajā godībā pēc debesbraukšanas. Apskaidrošanas kalnā 
Jānis skatīja šīs godības priekšvēsti. Tagad – atklāsmē   – viņš atkal 
redz šo godību, taču tikai pēc tam, kad Kungs Kristus ir pilnīgi un uz 
visiem laikiem tajā iegājis.
83 Revelation. 1:c. Datus, uz kuriem Čārlzs pamato savus secinājumus, sk. 1:xcvii–c. Otrajā gadsimtā izskanēja 
divi protesti pret Jāni kā grāmatas autoru. Vienu no tiem izteica herētiķis Markions, bet otru – sekta Alogi 
(1:c-ci). Tikai trešajā gadsimtā kādas nopietnas šaubas par Atklāsmes grāmatu tika paustas kristīgās baznīcas 
ietvaros, taču šie apšaubītāji bija mazākumā, piemēram, Aleksandrijas Dionīss (1:ci). Sk. plašāk par šo tēmu 
ievada sadaļā ar nosaukumu “Autors”.
84 Mēs varētu arī jautāt, kāpēc Jānis nestāsta par Jēzus dzimšanu Bētlemē (kā Lk 2:1–2) vai par Jēzus miesas un 
asins Sakramenta iestādīšanu (kā Mt 28:19–20). Tomēr apskaidrošanas ainas trūkums iederas citā notikumu 
kategorijā, jo Jānis varēja izmantot apskaidrošanu, lai papildinātu savu Logosa teoloģiju.
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Vai ir iespējams, ka evaņģēlijā Jānis nestāsta par Jēzus apskaidroto 
godību tāpēc, ka viņš to lasītājam ataino Atklāsmes grāmatā? Šī paša 
iemesla dēļ evaņģēlijā nav arī debesbraukšanas ainas, jo Atklāsmes 
grāmatas 5. nodaļā ir ietverts skaists Jēzus debesbraukšanas apraksts, 
taču tas ir skatīts un izprasts no Debesu valstības viedokļa. Ja tādā 
veidā būtu izskaidrojams šo nozīmīgo notikumu apraksta trūkums 
Jāņa evaņģēlijā, tad iespējams, ka Jānis sarakstījis savu evaņģēliju vēlāk 
nekā Atklāsmes grāmatu. Tādā gadījumā notikumu secība varētu būt 
šāda: sākumā Jānis piedzīvoja un pierakstīja atklāsmi, un, pārdomājis 
to, viņš uzņēmās sarakstīt evaņģēliju kā ievadu Atklāsmes grāmatai.

Nav zināms, vai iepriekšminētais pieņēmums atbilst patiesībai, 
tomēr ir diezgan liela iespējamība, ka, uzrakstījis gan evaņģēliju, gan 
Atklāsmes grāmatu, Jānis saprata, ka abi darbi saskan un veido viena 
sacerējuma divas daļas. Tāpat kā Lūka ir vēlējies, lai viņa sarakstītais 
evaņģēlijs un Apustuļu darbi tiktu uzskatīti par viena darba diviem 
sējumiem, tā arī Jānis ir paredzējis, ka baznīca uztvers viņa evaņģēliju 
un Atklāsmes grāmatu kā vienu divdaļīgu darbu. Lūka jau sākotnēji 
bija iecerējis, ka viņa evaņģēlijs un Apustuļu darbi kļūs par vienu sa-
cerējumu divās daļās (Lk 1:1–4; Apd 1:1–5), bet Jānis varbūt neuzsāka 
rakstīšanu ar šādu nodomu. Tomēr, kad tika pabeigts gan evaņģēlijs, 
gan Atklāsmes grāmata, tie izveidoja vienu veselu, varenu vēstījumu 
par Kristus pazemošanos un paaugstināšanu   – evaņģēlijs vada ceļā 
uz savu mērķi Atklāsmes grāmatā, bet Atklāsmes grāmata rod savu 
pamatojumu evaņģēlijā. Tādējādi Atklāsmes grāmata nav lasāma un 
izprotama šķirti, bet gan saistībā ar Jāņa evaņģēliju. Tas, kas tiek 
skatīts un interpretēts Atklāsmes grāmatā, sakņojas Vārda (oJ lovgo~, 
Jņ 1:1, 14; Atkl 19:13) inkarnācijā. Viss, kas ir redzams un interpretē-
jams evaņģēlijā, norāda uz Atklāsmes grāmatā atainoto paaugstinātā 
Kristus valdīšanu. Abi vēstījumi papildina viens otru. 

Literārais stils

Atklāsmes grāmatas autora literārais stils vairāk atbilst māksliniekam 
nekā formālam rakstniekam (sal. 12:1–2). Viņš domā un raksta, iz-
mantojot vizuālus tēlus, nevis loģiskas aksiomas. Viņa mākslinieciskā 
daba atklājas pat gramatikas un sintakses lietojumā. Viņš, piemēram, 
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labprāt izmanto paralēlismu (sk. 21:23), īpaši – pretstatītus elementus, 
sākumā minot pozitīvo un pēc tam negatīvo aspektu (3:3; 10:4). Lai 
kaut ko īpaši izceltu, viņš atkārtoti izmanto artikulus (1:5; 21:10). Viņš 
izmanto nominatīva locījumu gadījumos, kad parasti izmantojams 
atkarīgais locījums. To viņš dara, lai veidotu īpašu uzsvērumu, lai 
pārsvaru gūtu vārds vai doma nominatīvā (1:5; 3:12). Pēc divdabja vai 
nenoteiksmes viņš lieto darbības vārdu finītā jeb personu formā, lai 
gan parasti šiem darbības vārdiem nāktos saskanēt – abiem darbības 
vārdiem būtu jābūt vai nu divdabjiem, vai nenoteiksmes formām. Tāda 
forma radusies autora semītiskās izteiksmes dēļ (sk., piem., 1:6, 16; 
2:20, 23; 14:2–3). Viņš lieto sakārtojuma sakaru starp teikuma daļām 
tur, kur tas parasti grieķu valodā netiek darīts, piemēram, viņš iz-
manto kaiv (un), ievadot apodozi vai pakārtoto teikuma daļu (14:9–10). 
Arī tā ir semītisma ietekme. Nākotne dažkārt tiek lietota tagadnes 
darbības apzīmēšanai; iespējams, pēc analoģijas ar imperfektu sene-
breju valodā.85 Pēc attieksmes vietniekvārda viņš bieži iestarpina lieku 
personas vietniekvārdu.86 Iespējams, tas ataino senebreju valodas kons-
trukciju, kurā personas vietniekvārds seko attieksmes vietniekvārdam 

, kas nav lokāms. Taču šāds vietniekvārds nav nepieciešamas grieķu 
valodā, kurā attieksmes vietniekvārds ir lokāms. Šādas konstrukcijas 
ir atrodamas arī LXX. Dažkārt pēc vietniekvārda autors novieto 
lietvārdu vai nomena konstrukciju tādā locījumā, kas parasti neseko 
šim vietniekvārdam (1:4).87

Visas šīs īpatnības un neprecizitātes, kas radušās vai nu autora se-
mītiskās izcelsmes, vai īpašās valodas izjūtas dēļ, tiek lietotas rūpīgā 
un atturīgā veidā, kas papildina inspirētās vēsts sludināšanas literāro 
meistarību. Piemēram, Atkl  1:4–5 prepozīcija ajpo (no) tiek lietota 
trīs reizes. Otrajā un trešajā gadījumā lietvārds seko ierastajā ģenitīva 
locījumā (ajpo; tw`n eJpta; pneumavtwn, “no tiem septiņiem gariem”; ajpo; 
∆Ihsou` Cristou`, “no Jēzus Kristus”), bet pirmajā gadījumā sekojošā 
nominālā konstrukcija negaidīti tiek ietverta nominatīva locījumā 
(ajpo; oJ w[n kai; oJ h\n kai; oJ ejrcovmeno~, “no Tā, kas ir, kas bija un kas 
nāk”). Šeit autors neparastu gramatisku kon strukciju veido ar īpašu 
85 Sk. 5:10, kur basileuvsousin acīmredzot nozīmē ‘kas valda tagad [ Jaunās Derības baznīcas laikmetā] un 
turpinās valdīt pār visu zemi [mūžībā]’ (sal. 20:6).
86 Sk. 2:7, 17; 3:8; 7:2, 9; 13:8, 12; 17:9; 20:8 un tekstuālās piezīmes par vārdu aujthvn 3:8.
87 Gramatisko konstrukciju īpatnību plašāku sarakstu var lasīt Čārlza darbā “Revelation”, 1:cxvii–clix. Par 
semītismiem Atklāsmes grāmatā sk. Thompson S. The Apocalypse and Semitic Syntax.
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nolūku  – lai uzsvērtu teoloģisko domu. Trīs frāzes attiecas uz Trīsvie-
nības trim personām. Autors ataino Tēva aprakstu (pirmā konstrukcija 
ar ajpov) nominatīvā, lai uzsvērtu Viņa nozīmi, esot pirmajam starp 
līdzīgajiem.88

Autora literāta meistarība izpaužas arī prasmē izmantot simboliskus 
tēlus, kas veido lielu daļu pravietiskā vēstījuma. Acīmredzot radīt 
šādus tēlus prasīja paša autora pieredze un (kas ir vēl būtiskāk!) Dieva 
vēsts saturs. Atklāsmes grāmatas klausītājam un lasītājam tāda veida 
literārā forma rada jautājumus: kāda ir dažādo simbolu nozīme?, ko 
tie ataino? Kad šie jautājumi tiek atbildēti, ievērojot Jāņa darbības 
vēsturisko kontekstu, mums tomēr ir atkal jājautā – kāda ir šo simbolu 
nozīme mūsdienu lasītājam un ko tie nozīmē mūsdienu baznīcai?

Simboliski tēli parasti tiek veidoti, pamatojoties kādā zināmā rea-
litātē. Kaut kas ir kalpojis simbola radītājam par modeli. Tā varētu 
būt vēsturiska persona, vēsturisks notikums vai ievērojama ģeogrāfiska 
vieta. Kad simbols ir radīts, turpmāk autors to izmanto, lai ierosinātu 
un atsauktu lasītāja atmiņā tā jēgu, nesniedzot tā konkrētu skaidro-
jumu. Simbols autora lietojumā vairs neattiecas uz modeli, pēc kura tas 
tika radīts. Gluži otrādi: tas attiecas uz kaut ko pavisam citu vai jaunu. 
Ja modeli ir iespējams identificēt, tas var palīdzēt noteikt, kā autors šo 
modeli ir izmantojis,  – tas palīdz lasītājam nonākt pie pareizas simbola 
interpretācijas. Tomēr, atklājot un pētot šo modeli, lasītājs var kļūdaini 
secināt, ka simbols attiecas uz modeli. Interpretētājs nedrīkstētu likt 
vienlīdzības zīmi starp simbolu un tā modeli. Modelis ir tikai uzvedi-
nājums uz norādēm, kuras palīdzēs lasītājam atklāt simbola lietojumu. 
Simbols ir metafora, un tātad tā nozīme ir metaforiska, nevis burtiska.

Kad autors rada simbolu kā tēlu jeb metaforu kādai cilvēku dzīvē un 
pieredzē pazīstamai parādībai, lasītājam, lai interpretētu šo simbolu, 
ir jāizmanto tas, kas ir pazīstams un zināms no viņa paša pieredzes. 
Taču, kad simbols ietver elementus, kuri nav aizgūti no vispārzināmas 
cilvēku pieredzes, zināšanām un dabas, tad lasītājs varētu secināt, 
ka simbols tiek izmantots, lai atainotu ko pārdabisku. Piemēram, 
pūķis Atklāsmes grāmatas 12. nodaļā nav reāls, dabisks radījums, 
kas ir  pazīstams cilvēku pieredzei, bet gan aizgūts no cilvēku iztēles. 

88 Plašāks šī jautājuma apskats ir sniegts Atkl.1:4–5 komentārā, kur tiek aplūkota visu trīs konstrukciju 
teoloģiskā nozīme. 
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 Atklāsmes grāmatas 12. nodaļā šis simbols attiecas uz pārdabisku 
būtni – Sātanu.

Papildus literāriem simboliem, kas tiek modelēti pēc radītām lietām 
(Jērs89) vai iztēles augļiem (pūķis un zvēri), par simboliem var tikt 
izmantotas arī citas realitātes bez fiziskām izpausmēm, kuras aizgūtas 
no cilvēku domāšanas jomas – kā, piemēram, skaitļi. Atklāsmes grā-
matā šādi skaitļi ir: četri, septiņi, desmit, divpadsmit, divdesmit četri, 
tūkstotis un simts četrdesmit četri tūkstoši.90

Liela daļa Atklāsmes grāmatas simbolisko tēlu ir aizgūti no Vecās 
Derības. Vecajā Derībā simboli tiek bieži izmantoti kā mācību me-
tode, “taču tas īpaši attiecas uz vēlākajām pravietojumu grāmatām un 
Daniēla grāmatu”.91 Šajā komentārā tiks parādīts, cik lielā mērā Vecās 
Derības pazīšana palīdz interpretēt Atklāsmes grāmatu. Tomēr VD 
nav vienīgais bagātīgais Atklāsmes grāmatas simbolisma avots. Tādi 
ir arī pseidoepigrāfiskie jūdaisma raksti, īpaši tie, kas sarakstīti laika 
posmā starp Jauno un Veco derību, – tādi kā 1. Ēnoha grāmata.92 Vēl 
viens iespējamais simbolisko tēlu avots ir grieķu–romiešu pasaules mi-
toloģiskā vide, kurā dzīvoja Jānis. Jānis atklāj, ka šī vide viņam ir pa-
zīstama, un brīžiem to izmanto saviem teoloģiska rakstura nolūkiem.93

Visbeidzot, Atklāsmes grāmatas literārais stils ietver Jāņa māksli-
niecisko Vecās Derības izmantojumu ne vien kā simbolisma avotu, bet 
arī kā pamatu lielai daļai viņa teoloģisko ideju un literāro formulē-
jumu. Jānis veikli un vērīgi izturas pret Vecās Derības materiālu. No 
vienas puses, viņš nekad neievada Vecās Derības citātu ar īpašu norādi. 
Taču, no otras puses, neviens cits apustuliskā laikmeta autors, ieskaitot 
Jaunās Derības autorus, neizmanto tik daudz Vecās Derības fragmentu 
kā Jānis.94 Jānis nemitīgi izmanto Vecās Derības tēlus, frāzes, domu 
89 Sk. ekskursu “Dieva Jērs”.
90 Par simboliem un to izmantojumu Atklāsmes grāmatā sk. Swete H. B. Apocalypse. cxxxi–cxxxix; Rowland C. 
Open Heaven. 58–61; Mickelsen A. B. Interpreting the Bible. 265–279. Papildinformāciju par valodas līdzekļu 
izmantošanu sk. Caird G. B. Language and Imagery.
91 Swete H. B. Apocalypse. cxxxi.
92 Apskatu par pseidoepigrāfiskajiem rakstiem un to vēsturisko un teoloģisko nozīmi sk. šādos darbos: Surburg 
R. Introduction to the Intertestamental Period; Russel D. S. Between the Testaments; Danker F. Multipurpose 
Tools for Bible Study. 203–223. Tekstus sk. Charlesworth J. (ed.) Pseudepigrapha.
93 Iespējamie piemēri ir vārdi ∆Apolluvwn (Apollions) Atkl 9:11, kas varētu būt atgādinājums par saules dievu 
Apollonu (Oepke A. ∆Apolluvwn. // TDNT 1:397), vārds i\ri~ (varavīksne) Atkl 10:1 (Brighton L. The Angel 
of Revelation. 93–103.) un vīzija par sievieti ar bērnu un pūķi Atklāsmes grāmatas 12. nodaļā (Collins A. Y. 
Combat Myth. 57–71.). 
94 Par Vecās Derības izmantošanu Atklāsmes grāmatā un atsauču uzskaitījumu sk. Swete H. B. Apocalypse.   
cxl–cliii; Charles R. H. Revelation. 1:1xviii–lxxxii; Jenkins F. The Old Testament in the Book of Revelation.
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secību un teoloģiskos motīvus. VD veido vārdu krājuma, izteiksmes 
un teoloģisko pamatu, uz kura ir balstīta Atklāsmes grāmata.

Jāņa citāti un Vecās Derības atsauces primāri ir aizgūtas no LXX. 
Šīs ebreju Vecās Derības grieķu tulkojums bija Jāņa Bībele. No tās Jānis 
smēlās savu teoloģisko vārdu krājumu grieķu valodā. Un viņš to kā 
prasmīgs mākslinieks izmanto par savu paleti, atainojot vīzijā redzētos 
tēlus.95 Jānis bieži izmanto LXX vārdus, frāzes un idejas kā māksli-
nieks, kurš no dažādiem krāsainiem stikla gabaliņiem veido mozaīku. 
Piemēram, 1:12–16, kur Jānis apraksta paaugstināto Kristu kā Cilvēka 
Dēlu, viņš izmanto Daniēla 7. un 10. nodaļu. No Daniēla grāmatas 
aizgūtos vārdus un frāzes viņš izkārto, veidojot Cilvēka Dēla tēlu At-
klāsmes grāmatas 1. nodaļā. Lai gan Daniēla grāmata kalpo viņam par 
pamatu, tomēr Atklāsmes grāmatas 1. nodaļā skatāmais Kristus tēls 
ievērojami pārsniedz Cilvēka Dēla tēlu Daniēla 7. un 10. nodaļā. Jānis 
ir radošs mākslinieks arī tad, kad izmanto citus avotus. Jāņa Cilvēka 
Dēla tēls līdzinās Daniēla aprakstītajam, taču tas tomēr nepārprotami 
ir viņa paša atveidots. Jāņa literārie dotumi un Vecās Derības materiāla 
prasmīgais izmantojums atklājas dažādās Atklāsmes grāmatas vietās. 
Šāda veida radošajā darbā viņš ir ievērojami pārāks par citiem Jaunās 
Derības autoriem.

Atklāsmes grāmatas teksta attīstība un interpretācija

Atklāsmes grāmatas teksts grieķu valodā
Senākais Atklāsmes grāmatas teksts ir ∏98 – Atkl 1:13–20 papirusa 

fragments, kas pašreiz atrodas Kairas Orientālās arheoloģijas franču 
institūtā – , un tas ir datējams ar aptuveni 2. gs. pēc Kr. Tas ir pārāk 
īss, lai iegūtu izšķirošu nozīmi Atklāsmes grāmatas teksta noteikšanā. 
Taču tā nozīme slēpjas faktā, ka tas ir datēts tik tuvu Atklāsmes 
grāmatas oriģināla sarakstīšanas laikam. Eksistē seši zināmi papirusi 
ar Atklāsmes grāmatas grieķu tekstu, no kuriem pieci ir tikai nelieli 
fragmenti.96 Sestais katrā ziņā ir visnozīmīgākais Atklāsmes grāmatas 
95 Ir daži pierādījumi tam, ka blakus LXX Jānis ir izmantojis arī Vecās Derības pirms Teodosija laika grieķu 
tekstu, īpaši Daniēla grāmatu. (Par šo tekstu sk. Swete H. B. An Introduction to the Old Testament in Greek. 
46–49; Jellicoe S. The Septuagint and Modern Study. 83–94) Gadījumi, kad šis lietojums ir acīmredzams, ir 
norādīti šajā komentārā. 
96 Tie ir ∏18 (3. / 4. gs.), ∏24 (4. gs.), ∏43 (6. / 7. gs.), ∏85 (4. / 5. gs.) un ∏98 (ap 2. gs.).
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manuskripta papiruss: ∏47 – Čestera Bītija (Chester Beatty) bibliotēkas 
kolekcijā Dublinā. Tas ir datēts ar trešo gadsimtu, un tam ir liela no-
zīme Atklāsmes grāmatas teksta noteikšanā. Taču arī šī ļoti nozīmīgā 
liecība ir fragmentāra, jo satur tikai 9:10–17:2 ar dažiem izlaidumiem.97

Ir zināmi vienpadsmit unciāļu Atklāsmes grāmatas manuskripti. 
kas datēti laika posmā no ceturtā līdz desmitajam gadsimtam.98 Tikai 
četri no tiem (Å, A, 046, 052) satur visu Atklāsmes grāmatas tekstu, 
bet pārējie ir nepilnīgi. Papildus tam eksistē apmēram 275 kursīva / 
minuskuļu manuskripti, kas datēti no desmitā līdz piecpadsmitajam 
gadsimtam, no kuriem nozīmīgākais ir divpadsmitā gadsimta codex 1.

Svarīgākā liecība par Atklāsmes grāmatas grieķu tekstu ir codex 
Alexandrinus (A) jeb Aleksandrijas kodekss. Tā liecības vērtību par 
oriģinālo tekstu apliecina fakts, ka tajā ir saglabājušies daudzi citos 
manuskriptos iztrūkstoši semītismi. Nākošais pēc nozīmes ir codex 
Ephraemi  (C) jeb Efrēma kodekss. Codex Sinaitiaus (Å) jeb Sīnaja 
kodekss ir mazāk nozīmīgs nekā A un C, jo tajā ir vērojama tendence 
pārlabot grieķu tekstā sastopamos semītismus, padarot tos atbilsto-
šākus tipiskam koinē lietojumam.99 Arī Čestera Bītija papirusā (∏47) 
semītismi bieži vien ir pārlaboti, un tādējādi (kā liecība par teksta 
precizitāti) tas ir tuvāks kodeksam Å nekā kodeksam A.100

Atklāsmes grāmatas teksta precizēšanā nerodas nekādas nozīmīgas 
problēmas. Tie variantu lasījumi, kas šķiet īpaši interesanti un, ja tie 
tiktu pieņemti, nedaudz mainītu konkrētā panta jēgu, tiks aplūkoti 
tekstuālajās piezīmes.101

97 Dokumenta ∏47 kopumā un tā nozīmes apskatu Atklāsmes grāmatas teksta noteikšanā sk. Tasker R. V. G. The 
Chester Beatty Papyrus of the Apocalypse of John. 
98 Tie ir 4. gs. Sinaiticus (Å), 5. gs. Alexandrinus (A), 5. gs. Ephraemi (C), 9. gs. Porphyrianus (P), 046 (10. gs.), 051 
(10. gs.), 052 (10. gs.), 0163 (5. gs.), 0169 (4. gs.), 0207 (4. gs.) un 0229 (8. gs.). Lielākajā unciālajā manuskriptā 
(4. gs.) Vaticanus (B) Atklāsmes grāmata nav ietverta, jo teksta daļa pēc Ebr 9:14 ir nozaudēta.
99 Par Atklāsmes grāmatas manuskriptiem un to salīdzinošo vērtību sk. Charles R. H. Revelation. 1:clx–clccciii.
100 Tasker R. V. G. The Chester Beatty Papyrus of the Apocalypse of John.
101 Divi nozīmīgākie darbi par Atklāsmes grāmatas tekstuālo kritiku ir: Hoskier H. C. Concerning the Text of 
the Apocalypse; Schmid J. Studien zur Geschichte des griechischen apokalypse-Textes.
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Senākie komentāri

Divu senāko zināmo Atklāsmes grāmatas komentāru autori ir 
Sardas bīskaps Melito, kurš mira apmēram 190. g. pēc Kr., un Hi-
polīts, teologs un, iespējams, Romas baznīcas prezbiteris, kurš mira 
apmēram 235. gadā pēc Kr. Abi rakstījuši savus komentārus grieķu 
valodā (lai gan Hipolīts bija Rietumu baznīctēvs). Diemžēl abi ko-
mentāri ir  zuduši. Mēs zinām par to eksistenci tikai no Eisebija102 
un Hieronīma.103 Senākā eksistējošā Atklāsmes grāmatas komentāra 
grieķu valodā autors ir Ekumenijs, kurš dzīvoja sestajā gadsimtā.104 Par 
viņa dzīvi ir zināms ļoti nedaudz. Nākamo senāko grieķu komentāru 
ir sarakstījis Kapadokijas Cēzarejas bīskaps Andrejs (miris 614. g. 
pēc Kr.).105 

Senākā zināmā un joprojām eksistējošā komentāra latīņu valodā 
autors ir Viktorīns, Petavas bīskaps Pannonijā, kurš mira aptuveni 
304. g. pēc Kr., iespējams, aizejot mocekļa nāvē. Viņš parasti tiek at-
zīts par Rietumu baznīcas pirmo izcilo ekseģētu. No viņa daudzajiem 
komentāriem ir saglabājies tikai Atklāsmes grāmatas komentārs, kurš 
tagad tiek godāts par senāko esošo šīs grāmatas komentāru.106 Nākamo 
senāko un joprojām eksistējošo komentāru latīņu valodā ir sarakstījis 
Primāsijs, Hadrumetumas bīskaps Ziemeļāfrikā, kurš dzīvojis sestajā 
gadsimtā.107 Viņa komentāra pamatā ir cits – mūsdienās jau zudis – 
komentārs, kuru sarakstījis donātistu teologs Taikonijs, kurš miris 
aptuveni 400. g. pēc Kr. Arī Augustīns (354–430) par Atklāsmes 
grāmatu ir sarakstījis diezgan plašas homilētiskas piezīmes, kuras da-
ļēji ir saglabājušās līdz mūsu dienām.108 Agrīno un vēlāko viduslaiku 
gaitā komentārus par Atklāsmes grāmatu latīņu valodā sarakstījuši 

102 Ecclesiastical History. 4.26.2. Eisebijs atsaucas uz Melito darbu par Atklāsmes grāmatu. 
103 Liber De Viris Illustribus. 61 (PL 23:707). Hieronīms piemin Hipolīta komentāru. 
104 Pilnu Ekumenija komentāra tekstu sk. Hoskier H. C. Commentary of Oecumenius.
105 Andreja komentāra grieķu valodas teksts ir atrodams PG 106:207–458 un arī J. Šmida darbā “Studien zur 
Geschichte des griechischen apokalypse-Textes”.
106 Latīņu tekstu sk. Haussleiter J. (ed.) Victorini Episcopi Petavionsis Opera. Hieronīms ir pārskatījis Viktorīna 
komentāru, un šī revidētā izdevuma teksts arī ir atrodams Hausleitera darbā, kā arī PL 5:317–344. (Par 
Hieronīma revidēto izdevumu sk. ekskursu “Tūkstošgade” un Svīta “Apocalypse”, cci.)
107 Latīņu tekstu sk. PL 68:793–936 un Adams A. W. (ed.) Primasius Episcopus Hadrumetinus: Commentarius 
in Apocalypsin, Corpus Christianorum Series Latina 92 (Turnhout, Belgium: Brepols, 1985).
108 PL 35:2417–52.
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tādi baznīctēvi kā Bīds (673–735)109, Alkvīns (735–804)110 un Lionas 
Anselms (miris ap 1117).111

Atklāsmes grāmatas interpretēšana
Baznīcas vēstures gaitā Atklāsmes grāmata tika interpretēta daudzos 

un dažādos veidos.112 Jāsecina, ka metožu daudzveidība ir reducējama 
uz diviem grāmatas interpretācijas un izpratnes principiem. Saskaņā ar 
vienu no tiem grāmata tiek izvietota lineārā plāksnē, uz vienas taisnes, 
tā ka ikviens grāmatā aplūkotais priekšmets seko iepriekšminētajam un 
notikumi attīstās secīgā un hronoloģiskā veidā. Šī metode dažkārt tiek 
saukta par millenāro principu. Otra metode ir cikliska, un mūsdienās 
tā visbiežāk tiek saukta par rezumējuma jeb kopsavilkuma principu. Šajā 
metodikā grāmatas pravietojums tiek izprasts kā atkārtošanās, tā ka 
vieni un tie paši notikumi tiek aprakstīti vairākas reizes, katram no 
aprakstiem attiecoties uz vienu un to pašu laika posmu.

Baznīcas vēstures gaitā šīs divas Atklāsmes grāmatas interpretācijas 
metodes lielākoties ir eksistējušas līdztekus, taču bieži vien vienai vai 
otrai no tām ir bijusi dominējošā loma.113 Lai gan mūsdienās ir popu-
lārāka lineārā jeb millenārā metode, tomēr arī rezumējuma princips 
atkal atgūst ietekmi. No pirmā acu uzmetiena raugoties, Atklāsmes 
grāmatas skaidrošanas lineārā metode liekas racionālāka un ticamāka, 
taču daudzu notikumu atkārtošanās apgrūtina grāmatas lineāru iz-
pratni. Piemēram, šīs tagadējas pasaules gals grāmatā tiek aprakstīts 
vairākas reizes un vairākās vietās, lai gan dažādos veidos (6:12–17; 
11:15–19; 14:14–20; 16:17–21 un 19:1–21). Tāda notikumu atkār-
tošanās norāda, ka Atklāsmes grāmata nav interpretējama lineārā, 
hronoloģiskā veidā. Vīzijas par septiņiem zīmogiem (6:1–17; 8:1–5), 
septiņiem bazūnes eņģeļiem (Atkl 8:6–9, 21; 11:15–19) un septiņiem 
kausu eņģeļiem (15:1–16:21) ir paralēlas un attiecas uz vienu un to pašu 
109 PL 93:129–206.
110 PL 100:1085–1156.
111 PL 106:1499–1586. Komentāru sarakstu sk. Swete H. B. Apocalypse. cxcvii–ccvi. Komentāru un to nozīmes 
raksturojumu sk. Wainwreight A. Mysterious Apocalypse. 21–66.
112 Sarakstu un apskatu par dažādajiem interpretācijas veidiem sk. Charles R. H. Revelation. 1:clxxxiii–clxxxvii; 
Swete H. B. Apocalypse. ccvii–ccxix; Beckwith I. Apocalypse. 318–336; Collins A. Y. Combat Myth. 5–55; F. 
D. Mazzaferri A. Y. Genre of the Book of Revelation. 331–374; Brighton L. The angel of Revelation 13–23; 
Wainwreight A. Mysterious Apocalypse. 11–103; Emmerson R, McGinn B. (ed.) The Apocalypse in the Middle 
Ages. 3–102.
113 Veinraits (Wainwreight A. Mysterious Apocalypse. 21–87.) raksta par to, kādā veidā un kad viena vai otra 
metode ir bijusi populāra.
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laika posmu, respektīvi, uz notikumiem Kristus zemes dzīves laikā no 
Viņa debesbraukšanas līdz otrajai atnākšanai. Tas liek domāt, ka pa-
reizā interpretācijas metode ir cikliskuma jeb atkārtojuma metode114. 
Tieši šāda Atklāsmes grāmatas struktūras interpretācijas un izpratnes 
metode ir arī šī komentāra pamatā.115

114 V. Hendriksens (Hendriksen W. More Than Conquerors. 25.) raksta: “Šie septiņi teksta fragmenti ir paralēli. 
Katrs no tiem aptver laiku no Kristus pirmās līdz otrajai nākšanai. Šis periods tiek skatīts te no viena, te no otra 
aspekta.” Sk. arī Lenski R. C. H. Revelation. 240, 350, 358; Collins A. Y. Combat Myth. 32–44.
115 Sk. iepriekš – sadaļu “Atklāsmes grāmatas struktūra”, grāmatas plānu, kas veido arī satura rādītāju, un 
3. attēlu 166. lpp.



Atklāsmes 1:1–3:22
Ievads

A. Prologs (1:1–8)

B. Uzdevuma došana Jānim: vīzija  
par Cilvēka Dēlu (1:9–20)
Ekskurss: Cilvēka Dēls

C. Sagatavošanas vēstules septiņām baznīcām  
(2:1–3:22)
Ekskurss: Septiņas sagatavošanas vēstules (2:1–3:22)
1. Efesas draudzes eņģelim (2:1–7)
2. Smirnas draudzes eņģelim (2:8–11)
3. Pergamas draudzes eņģelim (2:12–17)
4. Tiatīras draudzes eņģelim (2:18–29)
5. Sardas draudzes eņģelim (3:1–6)
6. Filadelfijas draudzes eņģelim (3:7–13)
7. Lāodikejas draudzes eņģelim (3:14–22) 
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Atklāsmes 1:1–8

Prologs

Tulkojums
1. 1Jēzus Kristus atklāsme, ko Viņam devis Dievs, lai rādītu Saviem vergiem, kam 
jānotiek drīzumā un ko Viņš caur Savu eņģeli darījis zināmu ar redzamām zīmēm 
Savam vergam Jānim, 2kurš apliecinājis Dieva vārdu un Jēzus Kristus liecību, visu, 
ko viņš redzēja. 3Svētlaimīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās pravieša vēstījuma 
vārdus un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu. 
 4Jānis septiņām draudzēm Āzijā: žēlastība jums un miers no Tā, kas ir, kas bija 
un kas nāk, un no tiem septiņiem gariem, kas Viņa goda krēsla priekšā, 5un no Jēzus 
Kristus, kas ir liecinieks, uzticīgais, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks. 
Viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar Savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem 6un 
kas mūs darījis par ķēniņiem, par priesteriem Dievam, Savam Tēvam, Viņam lai ir 
[visa] slava un [visa] vara mūžu mūžos! Āmen! 
 7Redzi, Viņš nāk uz padebešiem; 
  Viņu redzēs katra acs, 
 pat tie, kas Viņu caurdūruši; 
  par Viņu vaimanās visas zemes ciltis. Jā! Āmen! 
 8“Es esmu Alfa un Omega!” saka Jahve [vienīgais] Dievs, kas ir, kas bija un kas  
 nāk, Visuvaldītājs!

Tekstuālās piezīmes
1.  ∆Apokavluyi~  (atklāsme) — Atklāsmes grāmatā šis vārds ir  lietots  tikai šajā pantā, 
bet citur Jaunajā Derībā tas sastopams astoņpadsmit reizes. Visbiežāk tas tiek izmantots 
attiecībā uz Kristus otro atnākšanu un / vai pēdējo tiesu (Rm 2:5; 1Kor 1:7; 2Tes 1:7). Tas 
tiek lietots arī attiecībā uz Jēzus Kristus atklāsmi (2Kor 12:1; Gal 1:12). Šī vārda nozīme 
ir atkarīga no tā, kāda veida ģenitīvā ir izprotami vārdi  ∆Ihsou' Cristou'. Ja tas ir subjekta 
ģenitīvs, tad tā ir atklāsme, kas nāk no Jēzus Kristus. Ja tas ir objekta ģenitīvs, tad tā ir 
atklāsme par Jēzu Kristu, respektīvi, pravietiskā vēsts kaut ko atklāj par Jēzu Kristu. Ska-
tot šo vārdu visa pravietojuma gaismā, abi skaidrojumi ir pareizi.1 Proti – atklāsme, kas 
nāk no Jēzus Kristus, ir arī atklāsme par Jēzu Kristu. Visā, ko atklāj Kristus, Viņš parāda 
savu paaugstināto godību un valdīšanu. 1Pēt 1:7 ar frāzi ejn apokaluvyei ∆Ihsou' Cristou' 
tiek uzsvērts atklāsmes aspekts – Jēzus Kristus atklāšanās visā godībā laiku beigās (sk. arī 
1Pēt 4:13). Tā šis vārds tiek izprasts arī šajā komentārā. Tas apzīmē atklāsmi no Kristus 
par Kristu. 

1 Tērners skaidro, kādā veidā viena un tā pati ģenitīva konstrukcija var būt gan subjekta, gan objekta ģenitīvs. 
(Turner N. Syntax. 210–212.)
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 ejshvmanen  (darījis zināmu ar redzamām zīmēm) — Šis darbības vārds apzīmē ko-
munikāciju ar vizuāliem līdzekļiem vai komunikāciju, kurā vizuālie līdzekļi palīdz iegūt 
informāciju vai to apstiprina. Jāņa evaņģēlijā lietvārds shmei'on (zīme) tiek lietots attie-
cībā uz Jēzus brīnumiem (Jņ 2:11). LXX ar vārda shmei'on palīdzību tiek tulkots vārds 
 ‘zīme, izšķirības pazīme’. shmei'on bieži tiek attiecināts uz redzamu zīmi vai darbību, 

kuru devis Dievs vai kurā Dievs aktīvi piedalījies, lai atklātu savu derības vai pestījošo 
klātbūtni (1Moz 9:13; 2Moz 3:12; Jes 7:14; sk. arī shvmeion Lk 2:12).
 dia; tou' ajggevlou aujtou'  (caur Savu eņģeli) — Sk. ekskursu “Eņģeļi kā starpnieki 
jūdu tradīcijā un Atklāsmes grāmatā.”
 douvloi~ .. douvlw/ (vergiem .. vergam) — Ļoti liela nozīme ir atšķirībai starp douvlo~ 
(vergs) un diavkono~ (kalps). Kalps (dažādu iemeslu dēļ) pakalpo kādam citam. Vergs pie-
der saimniekam, saimniekam pieder pat verga dzīvība. Jānis atzīst sevi par Kristus vergu, 
un tas attiecas arī uz apustuļiem un visiem ticīgajiem.2 Vārds douvlo~ Atklāsmes grāmatā 
izmantots četrpadsmit reizes, bet vārds diavkono~ nav sastopams nemaz. 
2. marturivan  (liecību) — Šim  vārdam  ir  ļoti  liela  nozīme  gan  Jāņa  evaņģēlijā,  gan 
Atklāsmes grāmatā. Tas attiecas uz aculiecinieka liecību, kura apstiprina par patiesu to, 
ko Jānis un / vai Jēzus ir teicis un darījis.3 Sk. Atkl 6:9 tekstuālās piezīmes par thn martu
rivan. Par ģenitīva konstrukciju sk. Atkl 19:10 komentāru. 
3. makavrio~  (svētlaimīgs) — Atklāsmes  grāmatā  ir  septiņi  svētlaimes  vārdi.4  Pirmie 
svētlaimes vārdi  tiek sacīti kopējā dievkalpojumā. Šeit  svētība  tiek pasludināta gan  tai 
personai (vienskaitlis), kura skaļi lasa priekšā (sal. Apd 8:30), gan tiem, kas klausās un tur 
pravietojuma vārdus – t. i., uzņem tos ticībā, klausa tiem un dzīvo saskaņā ar šiem vār-
diem. Grāmatas noslēgumā tiek teikts, ka tās saturs ir domāts Dieva “vergiem” (Atkl 22:6), 
respektīvi, visiem kristiešiem, bet svētīts tiek ikviens kristietis individuāli (vienskaitlis), 
kurš “tur” (22:7) grāmatas pravietiskos vārdus. Visi šie darbības vārdi ir tagadnes divdabji 
(oJ ajnaginwvskwn kai; oiJ ajkouvonte~ .. kai; throu'nte~),  tādējādi  tiek  uzsvērts nemitīgs 
process, kurā Dieva vārdi tiek uzņemti, pārdomāti un saskaņā ar tiem tiek dzīvots. Tā kā 
vārds threvw ‘turēt’ ir abos svētības vārdos un ir vienīgais apzīmējums, kas tiek attiecināts 
uz svētīto personu Atkl 22:7 (viņš ir tas, “kas vārdus tur”), īpaši tiek izcelta nepārtrauktā 
Dieva vārdu pārdomāšana ticībā un paklausībā.
4. ajpo; oJ w]n kai; oJ h\n kai; oJ ejrcovmeno~ (no Tā, kas ir, kas bija un kas nāk) — Literārā 
grieķu valodā pēc ajpo seko ģenitīvs, taču šeit ir nominatīvs. Jānis zina vispārpieņemto 
ajpo lietojuma veidu, jo Atkl 1:4–5 viņš to izmanto kopā ar ģenitīvu (pneumavtwn, ∆Ihsou' 
Cristou'; [no] gariem, [no] Jēzus Kristus). Jānis ar nolūku ģenitīva vietā ir lietojis nomi-
natīvu (sk. tālāko komentāru). Atklāsmes grāmatā ajpo; tiek attiecināts uz “avotu” un nekad 
netiek attiecināts uz eņģeli. Kad eņģelis ir starpnieks, tiek lietoti prievārdi diav (1:1), ejn 
(10:8) vai ejk (10:10); arī šajos gadījumos eņģelis ir tikai starpnieks, nevis avots. Par frāzes 

2 Sal. Rm 1:1; 2Kor 4:5; Gal 1:10; Flp 1:1 un apskatu BAGD.
3 Jņ 3:11; 5:32; 19:35; 21:24; Atkl 1:9; 19:10.
4 Atkl 1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7, 14. Sk. Atkl 19:9 komentāru par visiem septiņiem gadījumiem.
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oJ w]n kai; oJ h\n kai; oJ ejrcovmeno~ variantiem Atklāsmes grāmatā sk. tekstuālās piezīmes par 
oJ h\n kai; oJ ejrcovmeno~ (tas, kas bija un kas nāk) Atkl 11:17. Šī svētā vārda skaidrojumu 
sk. tālākajā komentārā.
5. oJ mavrtu~, oJ pistov~, oJ prwtovtoko~  (kas ir liecinieks, uzticīgais, [mirušo] pirm
dzimtais) — Arī šie vārdi ir nominatīvā, lai gan tiem vajadzētu būt ģenitīvā, jo tie atrodas 
apozīcijā vārdiem ∆Ihsou' Cristouv'. Lai gan klasiskajā grieķu valodā5 ir sastopams nomi-
natīva lietojums cita, ierastāka locījuma vietā, tomēr literārajā grieķu valodā šāda prakse 
nav ierasta. 
 prwtovtoko~ (pirmdzimtais) — Šis vārds Jaunajā Derībā ir sastopams astoņas reizes. 
Runājot par bērna piedzimšanu, tas apzīmē pirmdzimto bērnu – pirmo, kas atver klēpi. 
LXX tas tiek izmantots   tulkojumā, arī ar nozīmi ‘pirmdzimtais’ (1Moz 25:13; 35:23). 
Lk 2:7 tas tiek attiecināts uz Jēzu – Marijas pirmdzimto.6 Atkl 1:5 vārds prwtovtoko~ attie-
cas uz Jēzus Kristus augšāmcelšanos, jo Viņš bija pirmais, kurš uzvarēja nāvi un pēc kura 
sekos daudzi citi – tie, kas uzvarēs nāvi tādēļ, ka Viņš to ir uzvarējis (sal. Rm 8:29). (LXX 
Ps 88:28 [MT/ET 89:27] Dāvids tiek saukts par Dieva prwtovtoko~). Kol 1:18 Pāvils arī 
sauc Jēzu par mirušo pirmdzimto, tieši pēc tam, kad nosaucis Viņu par visas radības pirm-
dzimto (1:15).7 
 a[rcwn (valdnieks) — Atkl 19:16 Jēzus tiek saukts par basileu;~ basilevwn (ķēniņu 
Ķēniņš). Šeit a[rcwn norāda uz Jēzu ne vien kā uz visu ķēniņu Ķēniņu, bet arī uz valdnie-
ku jeb ķēniņu, kurš ir ķēnišķās varas avots un no kura izriet visu pārējo valdnieku vara 
(sk. Rm  13:1). Vārds a[rcwn  ir  radniecīgs  vārdam ajrchv,  kas  apzīmē  visu  lietu  avotu, 
izcelsmi jeb pirmavotu. Atkl 3:14 (sal. 21:6; 22:13) Jēzus tiek saukts par Dieva radības 
ajrchv.
 luvsanti (tam, kas atsvabinājis) — Tas ir aorista divdabis no vārda luvw (atbrīvot, at
raisīt). Varianta lasījumā ir vārds louvsanti, kas ir aorista divdabis no vārda louvw, “maz-
gāt” (unciāļu manuskripti – P un 046c, vairāki minuskuļu manuskripti un Vulgāta). Lai gan 
abi šie lasījumi ir vienādā mērā izprotami, tomēr manuskriptu lielākā daļa norāda par labu 
variantam luvsanti. Par kristību kā šķīstīšanos no grēkiem caur mazgāšanos sk. Atkl 7:14; 
22:14 un tekstuālās piezīmes pie vārda iJmavtion (drēbes) Atkl 19:13.
6. ejpoivhsen (darījis) —Saskaņā ar grieķu gramatiku šī aorista finīta vietā vajadzētu būt 
aorista divdabim poihvsanti, kas arī ir lasāms dažos manuskriptos (piem., 046). Aorista 
finitā forma šeit ir semītisms, kurā divdabjiem (ajgapw'nti ‘tam, kas mīlējis’ un luvsanti 
‘tam, kas atsvabinājis’ – Atkl 1:5) seko finīts, nevis vēl viens divdabis.8

5 Xenophon. Oeconomicus. vi.14; sk. Charles R. H. Revelation. 1:cxxxviii.
6 Vārds monogenhv~ apzīmē pirmdzimto, pēc kura nesekoja citi bērni (sal. Lk 7:12 par Naines atraitnes dēlu; 
LXX Soģ 11:34). Runājot par Jēzu, vārds monogenhv~ neattiecas uz Viņa dzimšanu no jaunavas, bet gan uz Viņu 
kā vienīgo Dieva Tēva Dēlu ( Jņ 1:14, 18; 3:16).
7 Sal. ar komentāru par Jēzus dievišķo titulu “Sākums [jeb “Pirmais”, oJ prw'to~] un Gals” Atkl 22:13, kas varētu 
būt radniecīgs frāzei “mirušo pirmdzimtais [oJ prwtovtoko~]” (1:5). Sk. arī Atkl 3:14 “Dieva radības sākums 
[hJ ajrchv]”.
8 Sk. Charles R. H. Revelation. 1:cxliv–cxlv; Thompson S. The Apocalypse and Semitic Syntax”, 66–67.
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 aujtw'/ hJ dovxa kai; to; kravto~ (Viņam lai ir [visa] slava un [visa] vara) — Līdzīgas 
doksoloģijas Atklāsmes grāmatā ir: 4:11; 5:12, 13; 7:10, 12; 19:1. Un ir vietas, kuras ir 
 līdzīgas doksoloģijām, – Atkl 4:9; 12:10; 14:7; 19:7. Doksoloģijas, kas aicina uz Dieva 
un / vai Jēra kādu kvalitāšu nosaukšanu un slavināšanu, atšķiras no pantiem, kuros tiek 
aprakstīta citu paustā slavināšana. Abu veidu pantu uzdevums ir aicināt kristiešus – klau-
sītājus un lasītājus – piedalīties šajā slavēšanā. Lasot skaļi šis Rakstu vietas vai klusī-
bā meditējot vai gremdējoties lūgšanā par tām, kristietis patiesi slavē un pielūdz Dievu. 
Doksoloģijas Atkl 1:6; 5:12 ir veltītas tikai Jēram; savukārt doksoloģijas Atkl 4:11; 7:12; 
19:1 – tikai Dievam; bet doksoloģijas Atkl 5:12; 7:10 veltītas “Tam, kurš sēd goda krēslā” 
un “Jēram”.
  Doksoloģijām lielākoties ir kopējs vārdu krājums. Visbiežāk lietotais vārds ir dovxa, 
“slava”  (1:6; 4:11; 5:12, 13; 7:12; 19:1). Nākamie biežāk  izmantotie vārdi  ir duvnami~, 
“spēks” (4:11; 5:12; 7:12; 19:1) un timhv, “gods” (4:11; 5:12, 13; 7:12). Tad seko eujlogiva, 
“pateicība” (5:12, 13; 7:12). Divās doksoloģijās atkārtojas vārdi ijscuv~, “spēks [stiprums]” 
(5:12; 7:12); kravto~, “valdīšana” (1:6; 5:13); sofiva, “gudrība” un swthriva, “pestīšana” 
(7:10; 19:1). Tikai vienu reizi doksoloģijās parādās vārdi aJllhloui>av, “aleluja” (19:1); euj
caristiva, “pateicība” (7:12) un plou'to~, “bagātība” (5:12). Lielākais nosaukto kvalitāšu 
skaits ir atrodams Atkl 5:12, kur tiek minēti septiņi elementi, turpretim Atkl 7:10 ir tikai 
viens elements – “[Visa] Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā, un Jēram!”.
  Vairumā  gadījumu  doksoloģijās  pirms  uzskaitītajām  kvalitātēm,  kuras  attiecas  uz 
Dievu un / vai Jēru, tiek lietots noteiktais artikuls. Doksoloģiskajā kontekstā šis artikuls 
nozīmē ‘viss’: “visa slava un visa vara” (1:6; citi panti ir  līdzīgi). Šajā komentārā tādu 
doksoloģiju tulkojumos vārds “viss” tiks ietverts iekavās. Sk. arī Atkl 5:12–13 un 7:12 
tekstuālās piezīmes.
7. kai; oi{tine~ aujto;n ejxekevnthsan (pat tie, kas Viņu caurdūruši) — oi{tine~, kas seko 
kaiv, ļauj kaiv tulkot kā “arī, pat”.9

8. kuvrio~ oJ qeov~ (Jahve [vienīgais] Dievs) — Tas ir senebreju valodas frāzes   
 ierastais tulkojums LXX. Salīdziniet tekstus MT un LXX, piemēram, šādus pantus: 

1Moz 2:8; Jes 17:6; 1L 22:19; Neh 9:7. Atklāsmes grāmatas valodas izteiksmes līdzekļi 
ļoti bieži ir aizgūti no Vecās Derības. Lai atainotu šo teksta fonu, šajā komentārā vārds 
kuvrio~ tiek  tulkots  kā  “Jahve”  –  tajos  gadījumos,  kad  tas  tiek  lietots  savienojumā  ar 
oJ qeov~, pēc ebreju Vecās Derības teksta frāzes  . Šāds lietojums ir sastopams 
Atkl 1:8; 4:8, 11; 11:17; 15:3; 16:7; 18:8; 19:6; 21:22; 22:5, 6. Sk. arī tālāko komentāru 
par 1:4 nosaukto dievišķo titulu Vecās Derības izcelsmi.
 oJ qeov~ — Šeit noteiktais artikuls norāda, ka Dievs “atšķirībā no mitoloģiskiem die-
viem” ir vienīgais patiesais Dievs.10 Sk. arī tekstuālās piezīmes par frāzi tw'/ qew'/  Atkl 19:4 
un ekskursu “Artikula lietojums ar vārdu “Dievs””.

9 Par šo vārda kaiv lietojumu sk. Smyth H. W. Greek Gammar. § 2881–2891.
10 Sk. Robertson A. T. Grammar. 756, 761. 
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 oJ w]n kai; oJ h\n kai; oJ ejrcovmeno~ (kas ir, kas bija un kas nāk) — Par šīs frāzes vari-
antiem Atklāsmes grāmatā sk. tekstuālās piezīmes par oJ w]n kai; oJ h\n (kas ir un kas bija) 
Atkl 11:17. Šī svētā vārda skaidrojumu sk. 1:4 komentārā.
 oJ pantokravtwr — Tas nozīmē ‘Visvarenais, Visuvaldītājs’. Tas ir saliktenis no pa'~ 
(pavnta, “viss”) un kravto~ (“vara”).11 Jaunajā Derībā šis vārds ir lietots desmit reizes, no 
kurām deviņas ir Atklāsmes grāmatā12 (desmitā ir 2Kor 6:18). Visos gadījumos šis vārds 
attiecas uz Dievu. LXX vārds pantokravtwr tiek lietots, tulkojot  , “pulku [Kungs]”, 
un  , “Visvarenais”13, – un tikai attiecībā uz Dievu. (Par šo titulu sk. arī tālāko komentā-
ru un tekstuālās piezīmes par tā lietojumu Atkl 11:17). Vēstulē efesiešiem 6:12 Pāvils sauc 
Sātanu vārdā kosmokravtwr (pasaules valdnieks). Jāņa laikā Romas imperatori tika saukti 
aujtokravtwr (patvaldnieks).14

Komentārs
Nosaukums: Atklāsmes grāmata / Jāņa apokalipse

Nosaukumi jeb virsraksti nepiederēja pie Jaunās Derības grāmatu 
oriģinālajiem tekstiem un netika uzskatīti par tekstu būtisku un ne-
mainīgu sastāvdaļu.15 Senatnē nosaukums tika rakstīts uz strēmeles 
jeb etiķetes, kas tika piestiprināta ruļļa aizmugurē. Nosaukums tika 
uzrakstīts arī ruļļa iekšpusē – teksta noslēgumā. Pirms šādu piestip-
rināmu etiķešu parādīšanās “paša dokumenta ievada vārdi bija pietie-
kama norāde par tā saturu”.16 Senāko Atklāsmes grāmatas manuskriptu 
nosaukums ir ajpokavluyi~ ∆Iwavnnou, Jāņa atklāsme / apokalipse,17 tas 
aizgūts no 1. nodaļas 1. panta. Laikam ritot, šis nosaukums dažkārt 
tika paplašināts, kā, piemēram, ajpokavluyi~ ∆Iwavnnou tou' qeolovgou 
kai; eujaggelistou', Jāņa – teologa un evaņģēlista  – atklāsme / apoka-
lipse.18

Nosaukums un tā skaidrojums (1:1–3)
Oriģinālā teksta ietvaros tā pirmie vārdi – “Jēzus Kristus atklāsme 

[ajpokavluyi~]” – ir kļuvuši arī par visas grāmatas nosaukumu. Pārējā 
ievada daļa (1:1–3) kļūst par īsu nosaukuma komentāru.
11 Vulgātā parasti tiek tulkots – “omnipotens” ‘visspēcīgs, visvarens’ (piem., 1Moz 17:1; 28:3; 35:11; Īj 8:3; 21:15; 
Rut 1:20–21).
12 Atkl 1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7, 14; 19:6, 15; 21:22.
13 Tikai Ījaba grāmatā LXX ar vārdu pantokravtwr tiek tulkots . Visās citās vietās – sākot no 2Ķēn (MT/
ET 1Sam) un tālāk arī visās praviešu grāmatās – tas tiek izmantots, tulkojot vārdu . Pentateihā vārds 
pantokravtwr LXX nav atrodams. LXX pronomeni ar qeov~ tiek lietoti, tulkojot  (piem., 1Moz 17:1; 28:3).
14 Ford J. M. Revelation. 379; sk. LSJ, I 3.
15 Metzger B. Canon. 301. 
16 Metzger B. Canon. 302.
17 Kodeksi Sinaiticus (Å) un Alexandrinus (A).
18 Kodekss 046; citus paplašinātos nosaukumus sk. Metzger B. Canon. 304.
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Atklāsme tiek dāvāta Dieva ļaudīm (“Saviem vergiem”), lai tie zi-
nātu, kam jānotiek “drīzumā” – drīz, nekavējoties (1:1). Atklāsme nāk 
no Dieva – Jēzum Kristum, kurš savukārt dāvā to Jānim caur eņģeli, 
kas tiek nosaukts par “Savu eņģeli” (1:1), t. i., par Jēzus eņģeli. Epilogā 
ir teikts, ka Dievs caur “Savu eņģeli” dāvājis saviem ļaudīm (“Saviem 
vergiem”) atklāsmi par to, kam “drīzumā (ejn tavcei, 22:6) jānotiek. 
Atkl 22:16 Jēzus saka, ka Viņš ir sūtījis “Savu eņģeli”, lai šo liecību 
dotu draudzēs.

Tādējādi ir skaidra starpniecība, kā Jānis un viņa auditorija saņēmusi šo 
atklāsmi: Dievs – Jēzus Kristus – Viņa eņģelis – Jānis – septiņas draudzes. 
Atklāsmes avots ir Dievs. Atklāsmes starpnieks ir Jēzus Kristus, kurš 
ar sava eņģeļa palīdzību dāvā to Jānim un draudzēm. Eņģeļiem ir ļoti 
liela nozīme visā Atklāsmes grāmatas gaitā. Tie kā starpnieki palīdz 
Jānim, vadot viņu vīzijās. Tie palīdz vīziju interpretācijā. Eņģeļi palīdz 
Jānim koncentrēt uzmanību uz to, kas katrā vīzijā ir būtiskākais, kā arī 
atbild uz Jāņa jautājumiem par atsevišķām vīzijas detaļām (5:2).

Lai gan atklāsmes starpnieki ir Jēzus Kristus un viņa eņģeļi (vai 
eņģelis), veids, kādā Jānis šo atklāsmi saņem, ir vīzijas vai vizionāri 
pārdzīvojumi. To norāda divi darbības vārdi 1:1, kuri attiecas uz 
Kristus darbību: dei'xai (aorista nenoteiksme no deivknumi), “rādīt”, 
un ejshvmanen, “darīt zināmu ar redzamām zīmēm”. Jānis apraksta 
savu pieredzi 1:2 ar darbības vārdu ei\den (otrais aorists no oJravw), 
“redzēja”. Jau pašā sākumā Jānis apzinās faktu, ka galvenais līdzeklis 
šīs atklāsmes uztverē būs vīzijas (1:1), un viņš saka saviem lasītājiem 
(vai klausītājiem), ka viņš tiem atstāstīs to, ko “redzēja” (1:2). Taču tiks 
izmantots arī dzirdams vārds, ko norāda lovgon, “vārds”, ajkouvonte~, 
“kas klausās” un lovgou~, “vārdus” (1:2–3). Lai gan vīzijas tiks izman-
totas, lai novadītu atklāsmi līdz Jānim, tomēr tās ir tikai atklāsmes 
vizuālie palīglīdzekļi. Komunikācija no Jāņa līdz klausītājiem un la-
sītājiem notiek ar vārdu palīdzību. Atklāsmē primārā loma ir vārdam, 
pravietiskās vēsts jēgai un liecībai, kuru ataino vīzijas (piem., 7:13–17). 
Tādējādi Atklāsmes grāmatas pravietiskā vēsts ir Dieva Vārds, kas sniegts 
vizuālā formā.

Atklāsmes vēsts tiek saukta par “pravietojumu” (1:3). Atklāsmes grā-
mata ir vienīgā Jaunajā Derībā, kura tiek šādi nosaukta. Nav zināms, 
vai Jānis apzināti uzskatīja savu darbu par Vecās Derības pravietisko 
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rakstu augstāko virsotni19, taču viņš noteikti uzskatīja to par piederīgu 
šai pravietiskajai tradīcijai. Viņš saprot, ka baznīca, kura apliecina 
Kristus evaņģēliju, ir Vecās Derības pravietiskās vēsts mantiniece 
un piepildījums (sk. Atkl 11. nod.). Jēzus liecība Atklāsmes grāmatā 
arī tiek pielīdzināta praviešu garam (19:10), un epilogā šī vēsts tiek 
vairākkārt nosaukta par pravietojumu (22:7, 10, 18, 19). Tas, ka Jānis 
izprata savu vēstījumu kā pravietojumu, norāda, ka viņš ticēja, ka šis 
darbs kļūs par pēdējo Dieva vēsti savai tautai pirms laiku beigām 
(sal.  “pravietojums” 22:18) un ka viņš  – Jānis – ir pēdējais pravietis 
pestīšanas vēsturē, kas bija sākusies ar senu apsolījumu un beidzas ar 
Jēzus Kristus atklāsmi (1:3; 10:7; 15:8; 22:6–7, 10–12).

Šajos pantos ir ietverti arī svētlaimes vārdi tiem, “kas lasa [skaļi 
priekšā]”, un tiem, “kas klausās pravieša vēstījuma vārdus un tur to, 
kas šeit rakstīts” (1:3). Svētība šeit netiek definēta, taču, izpētot sešas 
citas Atklāsmes grāmatas vietas, kurās tiek pausta svētība (sk. Atkl 1:3 
tekstuālās piezīmes), kļūst skaidrs, ka dāvātā svētība ir dalība līgavas un 
Jēra kāzu mielastā Debesu valstībā (19:9). Tā ir svētība, kas arī tagad tiek 
saņemta, kristiešiem savas drēbes mazgājot (22:14) Jēra asinīs (7:13–14), 
un tā ir arī dalība tagad, pie pirmās augšāmcelšanās (20:6). Svētības 
vārdi klausītājiem tiek izteikti gan pravietojuma sākumā, gan beigās 
(1:3; 22:7). Tā ir arī dāvana, kuru Dievs tieši tagad sniedz uzticamiem 
Evaņģēlija klausītājiem, kas to saņem Vārdā par Kristus krusta nāvi un 
augšāmcelšanos, Svētajā Kristībā un Svētajā Vakarēdienā.20 Tādējādi šī 
svētība nāk pār kristiešiem, kas sapulcināti uz kopīgu dievlūgšanu,  – 
kad skaļi priekšā tiek lasīti Svētie Raksti un Kunga Jēzus iestādītie 
sakramenti tiek loloti un turēti.

Vēsts dievišķais apliecinājums (1:4–6)
Šajos pantos tiek sniegts trinitārs apstiprinājums, ar kuru pats Dievs 

apliecina Atklāsmes grāmatas vēsts patiesīgumu. Tas tiek sniegts svei-
ciena un svētības vārdu veidā, kuros Jānis vēl Dieva svētību un mieru 
viņa vēsts saņēmējiem – septiņām draudzēm.

Trinitārā formula tiek pausta vārdos – “no Tā, kas ir, kas bija un 
kas nāk, un no tiem septiņiem gariem, .. un no Jēzus Kristus” (1:4–5). 
Šajos vārdos Jānis nosauc Trīsvienīgo Dievu: Tēvu, Garu un Jēzu 
19 Bauckham R. Climax of Prophecy. xvi.
20 Sal. Mt 26:26–28; Rm 6:3–5; 1Kor 2:2; 4:15; 11:23–26.
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Kristu. Sākumā liekas, ka Trīsvienīgais Dievs tiek nosaukts jau pirmajā 
frāzē – Tas, “kas ir, kas bija un kas nāk”. Gan Ekumenijs21 (6. gs.), gan 
Andrejs22 (6. gs.) savos komentāros grieķu valodā par Atklāsmes grā-
matu šo frāzi interpretē šādi: “Tas, kas ir” – ir Tēvs; “Tas, kas bija” – ir 
Dēls; “Tas, kas nāk”  – ir Mierinātājs, Gars. Viktorīns (3.  gs.) savā 
komentārā latīņu valodā acīmredzot domā, ka visa pirmā  – trīsda-
ļīgā – frāze attiecas nevis uz Trīsvienību, bet gan uz Jēzu Kristu23, un 
līdzīgā veidā šo trīsdaļīgo titulu skaidroja arī Atanāsijs.24 Tomēr šajā 
komentārā mēs nepieņemam nevienu no šiem senajiem skaidrojumiem. 
Atkl 1:4–5 labāk ir izprotams kā trīs atsevišķu personu pieminējums: 
(1) “Tas, kas ir, kas bija un kas nāk”; (2) septiņi gari; (3) Jēzus Kristus. 
Katrs no tiem attiecas uz vienu no Trīsvienības personām.

Pirmkārt, atklāsme nāk no Dieva Tēva. Vārdi oJ w]n (“Tas, kas ir”) 
frāzē oJ w]n kai; oJ h\n kai; oJ ejrcovmeno~ (“Tas, kas ir, kas bija un kas 
nāk”) atgādina LXX 2Moz 3 atainoto Dieva svēto Vārdu (tetragramma 
Jahve). LXX 2Moz  3:14 frāze  (“ES ESMU, kas ES 
ESMU”) tiek tulkota ejgwv eijmi oJ w[n (“ES ESMU TAS, KAS IR 
[ESOŠAIS]”). Pēc tam, kad Dievs ir nosaucis savu vārdu, Viņš liek 
Mozum teikt Israēla bērniem (saskaņā ar LXX): oJ w]n, “ES ESMU – 
tas mani sūtījis pie jums”.25 Atkl  1:4 Jānis seko LXX izmantotajam 
Dieva vārda atveidojumam, lietodams oJ w]n; tātad 1:4–6 kontekstā  
oJ w]n attiecas uz Dievu Tēvu.26

Bet kas tad ir oJ h\n (“kas bija”) un oJ ejrcovmeno~ (“kas nāk”) refe-
renti – jo šie teicieni nav atrodami LXX 2. Mozus grāmatas 3. nodaļas 
tekstā? Vai ir iespējams, ka oJ ejrcovmeno~ (“kas nāk”) ir tādā pašā vai 
līdzīgā tradīcijā kā  (“ES ESMU”) tulkojums nākotnes laikā, kā 
to ataino Akvila un Teodotions 2Moz  3:14?27 (Šeit, Atkl  1:4, Jānis 
lieto tagadnes divdabi ejrcovmeno~ [“nāk”] nākotnes nozīmē, tā ka tas 
kontrastē ar imperfekta pagātnes laiku h\n [“bija”] un tagadnes laiku w]n 
21 Hoskier H. C. (ed.) Commenary of Oecumenius. 34.
22 PG 106:221.
23 Haussleiter J. (ed.) Victorini Episcopi Petavionensis Opera. 16.
24 Oratio I Contra Arianos (PG 26:33).
25 Philo.  De Vita Mosis. 1:75. Frāze ejgwv eijmi oJ w[n tiek lietota kā tulkojums frāzei  (2Moz 3:14). 
Taču Akvila un Teodotions tulkojuši šo frāzi no 2Moz 3:14 ar e[somai [o{~] e[somai; es būšu, kas es būšu (Swete H. 
B. Apocalypse. 5.).
26 Šķiet, ka Jņ 8:58 absolūtais ejgwv ejimi (“Es esmu”) atgādina 2Moz 3:14. To saka Jēzus, kurš apliecina savu 
vienotību ar Jahvi – Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievu – kā vienu dievišķu būtību līdz ar Tēvu un Svēto Garu. 
Līdzīgi arī h\n (“bija”) attiecībā uz Jēzu 1:1–2.
27 Sk. 25. zemteksta piezīmi.
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[“ir”].) Iespējams, ka šis ir daļējs skaidrojums, taču šķiet, ka šāds pilns 
trīsdaļīgs tituls nav sastopams nekur citur.

Jānis sev raksturīgā veidā izmanto oJ w]n kai; oJ h\n kai; oJ ejrcovmeno~ 
(“Tas, kas ir, kas bija un kas nāk”) tāpat kā svēto vārdu 2Moz grā-
matā. Viņš aizgūst oJ w]n (“Tas, kas ir”) no LXX 2Moz 3:14 un tad 
paplašina šo frāzi, pievienojot tai kai; oJ h\n kai; oJ ejrcovmeno~ (“un kas 
bija, un kas nāk”). Tā viņš pauž domu, ka Tas, kas vienmēr ir bijis, 
ir nemitīgi klāt arī tagadnē, tāpat kā ir bijis pagātnē un vienmēr būs 
nākotnē. Tādējādi visa trīsdaļīgā frāze būtībā ir 2Moz 3:14 frāzes  
(“ES ESMU”, senebreju valodas Qal imperfekts) atveidojums, kas ir arī 
paša Dieva skaidrojums par tetragrammu , svēto Dieva vārdu Jahve 
(2Moz 3:13–16). Šķiet, ka Jānis nebija vienīgais, kurš tādā veidā inter-
pretēja svēto vārdu, jo arī rabīniskajā    interpretēts kā 
“Es esmu tas, kurš ir bijis, tagad ir un būs nākotnē”.28 

Kāpēc Jānis oJ w]n kai; oJ h\n kai; oJ ejrcovmeno~ (“Tas, kas ir, kas bija un 
kas nāk”) pēc ajpov (“no”) lieto nominatīvā, nevis ģenitīvā, kas parasti 
seko šai prepozīcijai? Tas veido īpašu uzsvērumu. Mums nav zināms, 
vai Jānis to darījis apzināti, bijībā pret svēto vārdu, jo, lietojot atka-
rīgo locījumu, būtu nepieciešamas vokalizētas izmaiņas šajā vārdā.29 
Protams, Jānis, ņemot vērā viņa jūdisko izcelsmi, zināja jūdu praksē 
pieņemto bijīgo attieksmi pret Dieva svēto personvārdu. Tomēr šķiet, 
blakus tam Jānis ir vēlējies uzsvērt arī teoloģisko domu – ka Tēvs ir 
pirmais starp līdzīgajiem. Tēvs, būdams vienāds savā būtībā ar Garu 
un Jēzu Kristu, tomēr ir Trīsvienības pirmā persona (sal. 1Kor 15:28; 
Jņ 14:16–17, 26). Bijībā pret svēto vārdu, respektīvi, bijībā pret Dievu 
Tēvu – caur Jēzus Kristus pielūgšanu ar Svētā Gara palīgu – Jānis 
patur svētā vārda grieķisko atveidojumu nominatīvā, nemainot to 
atkarīgā locījumā, piemēram, ģenitīvā.

Ikreiz, kad Atklāsmes grāmatā atkārtojas svētā vārda grieķiskā 
forma (oJ w]n, “Tas, kas ir”), Jānis neatkāpjas no teoloģiskā principa, 
proti – ka Tēvs ir pirmais starp līdzīgajiem. Viņš ievēro šo principu 
visā grāmatā, kad debesu pulki pielūdz Dievu un Jēru (šādā secībā; 
piemēram, 4:8–11; 5:9–14). oJ w]n Atklāsmes grāmatā ir lietots piecas 

28 Rabīns Yizchak. Shemoth Rabbah. 3:6. In: Chavel C. (trans.) Commentary on the Torah by Ramban 
(Nachmanides). 2:36; sal. McNamara M. The New Testament and the Palestinian Targum to the Pentateuch. 
101–105.
29 Charles R. H. Revelation. 1:10.
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reizes, visur tas attiecas uz Tēvu.30 Atkl 1:4 un 1:8 trīsdaļīgā titula “Tas, 
kas ir, kas bija un kas nāk” elementi tiek nosaukti tādā pašā secībā, 
bet 4:8 sākumā tiek minēts oJ h\n (“Tas, kas bija”) un tad oJ w]n kai; oJ 
ejrcovmeno~ (“Tas, kas ir un kas nāk”). Atkl 11:17 un 16:5 tiek minēts 
tikai oJ w]n kai; oJ h\n (“Tas, kas ir un kas bija”); oJ ejrcovmeno~ (“Tas, kas 
nāk”) šajos pantos nav. Katrs no šiem gadījumiem ir atšķirīgs, jo autors 
izsaka konkrētu teoloģisku spriedumu, un tas tiks aplūkots attiecīgo 
pantu komentāros. Te – Atkl 1:4 – grieķiskais svētā vārda atainojums 
parāda, ka Atklāsmes grāmatas vēstījums nāk, pirmkārt, no Dieva 
Tēva.

Otrkārt, Atklāsmes grāmatas pravietiskā vēsts nāk no “septiņiem 
gariem” (1:4). Tā kā tiek nosaukts skaitlis “septiņi”, komentētāji bieži 
to identificē ar septiņiem eņģeļiem, kas atbilst jūdu tradīcijai par sep-
tiņiem erceņģeļiem (sk. 1. Ēnoha 19:1; 20:1–7, kur šie septiņi erceņģeļi 
ir nosaukti) vai arī ar septiņu draudžu septiņiem eņģeļiem (un tādējādi 
arī  – septiņiem eņģeļiem ar bazūnēm [Atkl  8:6–11:19] un kausiem 
[Atkl 15–16]).31 Taču tas ir pretrunā ar faktu, ka “septiņi gari” (1:4) ir tik 
pat autoritatīvi kā Dievs Tēvs un Jēzus Kristus. Ja šie “gari” būtu eņģeļi, 
kristīgajā teoloģijā tiem nebūtu piešķirts tāds pats statuss kā Dievam 
Tēvam un Jēzum Kristum. (Atklāsmes grāmatā eņģeļi nekad netiek 
pielūgti, tiek pielūgts vienīgi Dievs; sal. Atkl 19:10; 22:8–9.) Drīzāk šie 
“septiņi gari” apzīmē Svēto Garu.32 

Bibliskajā kontekstā skaitlis “septiņi” simbolizē Dievu. Tā ir skaitļa 
“trīs” – kas simbolizē pašu Dievu (sal. 1Moz 18:1–2; Jes 6:3) – un skaitļa 
“četri”  – kas simbolizē radīšanu (sal. Ech  37:9; 1L  9:24) – summa. 
Tādējādi skaitlis “septiņi” simbolizē Dievu Radītāju.33 Tā kā Dievs 
septītajā dienā atpūtās (1Moz 2:2–3), šis skaitlis tiek lietots arī, lai at-
tēlotu (vai norādītu uz) pilnību, pabeigtību un svētumu, īpaši saistībā 
ar Dieva darbošanos un radīšanas darbu.

30 Atkl 1:4, 8; 4:8; 11:17; 16:5.
31 Ekumenija (Hoskier H. C. (ed.) Commentary of Oecumenius. 34.) un Andreja (PG 106:221) komentāros 
grieķu valodā tie tiek uzskatīti par eņģeļiem līdzīgām būtnēm. To mūsdienu komentētāju pulkā, kuri tos uzskata 
par eņģeļiem vai, šajā gadījumā, par erceņģeļiem, ir, piemēram, Čārlzs (Charles R. H. Revelation. 1:11–13); 
sal. Mounce R. Revelation. 15. 
32 Tā tos interpretēja senākais – Viktorīna – komentārs, salīdzinot tos ar viena Svētā Gara septiņām dāvanām 
Jes 11:2–3 (Haussleiter J. (ed.) Victorini Episcopi Petavionensis Opera. 16, 18. Šādu skaidrojumu atzīst arī 
mūsdienu komentētāji, sk., piemēram, Swete H. B. Apocalypse. 6; Caird G. B. Revelation. 15.
33 Semītu tautas, ēģiptieši un daudzas citas tautas skaitli “septiņi” uzskatīja par svētu (Pope M. H. Seven, Seventh, 
Seventy. IDB 4: 294–295).
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“Septiņi gari” Atkl 1:4 ir arī atgādinājums par septiņām acīm un sep-
tiņiem eļļas lukturīšiem Zah 3:9–4:10, kur tie simbolizē Dieva Garu, 
caur kuru Dievs redz visu pasauli. Tā ir Dieva klātbūtne pie savas radības 
ar septiņkārtīgu sava Gara klātbūtni. Jes  11:1–2 Dieva Gara septiņ- 
kārtīgās dāvanas nāks pār zaru no Isaja celma – Mesiju. Atkl 5:6 Jērs 
ir ar septiņiem ragiem un septiņām acīm. Un Mozus tabernākulā 
bija lukturis ar septiņiem žuburiem (2Moz 25:31–40), kas pārstāvēja 
Dieva klātbūtni pie savas tautas caur Garu (sal. Zah 4:2–6). Atklāsmes 
grāmatas 1:4 “septiņi gari” pārstāv Svēto Garu Viņa septiņkārtīgajā klāt-
būtnē. Dievs caur savu Garu ir vienmēr un pilnīgi klātesošs pie saviem 
ļaudīm. Visā atklāsmes grāmatā skaitlis “septiņi” simbolizē Dieva klātbūtni 
caur savu Garu. Tā baznīca, kuru Atklāsmes grāmatā pārstāv septiņas 
draudzes (Atkl 2–3), vienmēr atrodas Dieva Gara klātbūtnē. Debesu 
pulki pielūdz Dievu septiņu Garu klātbūtnē, kas ir Viņa goda krēsla 
priekšā (4:5). Dieva Jērs ar septiņiem ragiem un septiņām acīm (5:6) ir 
Tas, pār kuru klāsies un kuru sargās Tā Kunga Gars (Jes 11:1–2). Un 
paaugstinātais Kristus kā Cilvēka Dēls stāv septiņu zelta lukturu vidū, 
kas ataino baznīcu, pār kuru valda Kristus caur Garu (1:13).

Treškārt, blakus Tēvam un Garam (1:4) atklāsmes nāk arī “no Jēzus 
Kristus”, kurš tiek identificēts kā nāves uzvarētājs un “zemes ķēniņu 
valdnieks” (1:5). Jēzus Kristus – Dieva taisnības liecinieks – palika uz-
ticams savā mesiāniskajā uzdevumā un gāja nāvē. Taču Viņš ir mirušo 
pirmdzimtais, kurš augšāmcelts trešajā dienā. Viņš tiek raksturots kā 
Tas, kurš atsvabinājis Dieva ļaudis no viņu grēkiem un darījis tos par 
Dieva valstību un arī par priesteriem, kas šajā valstībā kalpo (visu ticīgo 
ķēnišķā priesterība). Lai gan Atkl  1:6 beigās izteiktā doksoloģija ir 
attiecināta tieši uz Kristu, tomēr caur Viņu Svētajā Garā tā tiek vērsta 
uz Tēvu.

Kāpēc Jēzus Kristus tiek pieminēts pēdējais – pēc Tēva un Gara? Tas 
notiek viņa pestīšanas darba dēļ, ar kuru Viņš ir glābis Dieva ļaudis, tā 
ka tie tagad var pielūgt Dievu kā Viņa ķēnišķie priesteri. Caur Kristu 
šī pielūgšana tiek veltīta Tēvam, un to inspirē Svētais Gars. 

Šī ir vienīgā Bībeles grāmata, kas satur šādu tik nepārprotamā formā 
paustu trinitāru apstiprinājumu34 (1:4–6), ar kuru cilvēka rakstītam 
34 Dažās Pāvila vēstulēs ir atrodams kaut kas līdzīgs šādam akceptam – svētības vārdu formā – vēstules sākumā 
vai beigās. Piemēram, Rm 1:7 satur formulu “Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus 
Kristus” (sk. arī 1Kor 1:3; 2Kor 1:2; Ef 1:2).
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vārdam tiek piešķirta dievišķa autoritāte un pirmsākums. Tā kā At-
klāsmes grāmata ir visu Rakstos ietverto atklāsmju kulminācija, šis 
apstiprinājums, loģiski spriežot, tiek piešķirts arī visiem Rakstiem 
kopumā – gan Vecajai, gan Jaunajai Derībai. Šāds Atklāsmes grāmatai 
piešķirtais atzinums varētu nozīmēt arī to, ka neviens cits Dieva Vārds 
vairs netiks izsacīts līdz pat Kunga Kristus nākšanai laiku beigās.35 Un 
Dieva ļaudīm ir jāieklausās, jo “noliktais laiks ir tuvu” (1:3) – tuvu ir 
tiesas laiks, bet jo īpaši – svētības laiks paaugstinātā Kristus klātbūtnē. 

Tā Kunga atgriešanās (1:7–8)
Prologs beidzas ar atsauci uz Tā Kunga atgriešanos: “Redzi, Viņš 

nāk uz padebešiem.” (1:7) Jēzus vārdi (kas teikti Kajafam) bija: “Jūs 
redzēsit Cilvēka Dēlu .. nākam uz debess padebešiem.” (Mt  26:64; 
sal. 1Tes 4:17) Tas norāda, ka frāze “noliktais laiks ir tuvu” (Atkl 1:3) 
attiecas uz Kunga Kristus nākšanu tad, kad būs pasaules gals. Uz šādu 
skaidrojumu mudina arī epilogs (22:6–7, 12, 20). 

Viņa nākšanu redzēs visa cilvēce. Neviens nespēs izvairīties no šīs 
konfrontēšanās ar Jēzu Kristu, pat “tie, kas Viņu caurdūruši” (1:7) ne. 
Lai gan šis nav tiešs Zah  12:10 citāts, tomēr tas atgādina pravieto-
jumu – ka Tas Kungs izlies savu žēlastības Garu pār Dāvida namu, un, 
kā saka Jahve, “tie raudzīsies uz Mani, ko tie sadūruši”.36 Atsauce uz šo 
pantu atkal liek atcerēties Kristus nāvi (sal. Atkl 1:5), jo Jānis vienīgais 
no evaņģēlistiem raksta, ka Jēzum pie krusta tika durts (Jņ 19:33–37; 
sal. 1Jņ  5:6). Pieminot šo caurduršanu, par Viņu vaimanās, kā vai-
manā par vienīgo dēlu, un būs par viņu noskumuši un sēros.37 Atkl 1:7 
Jānis raksta, ka “par Viņu vaimanās visas zemes ciltis”. Iespējams, ka 
frāze “tie, kas Viņu caurdūruši” attiecas uz Dieva ienaidniekiem, bet 
vārdi “visas zemes ciltis”, kas vaimanā un sēro, visdrīzāk attiecas uz 
grēkus nožēlojušo Dieva tautu (Zah 12:12–14 ir apstiprinājums šādai 
interpretācijai; sk. arī Lk 2:35; 23:27; Jņ 20:11). Tas, ka Kungs Kristus 
savā otrajā atnākšanā tiks pazīts kā Tas, kas tika caurdurts, ir liecība un 

35 Sk. Atkl 1:3; 22: 7, 18–19; sal. Ebr 1:1–2.
36 Zah 12:10 pirmā daļa LXX skan katwrchvsanto .. ejp∆ aujtovn, “tie triumfā dejoja pār viņu”, kas ļoti būtiski 
atšķiras no senebreju valodas teksta nepārprotamās nozīmes: “.. tie raudzīsies uz Mani, ko tie sadūruši”. 
Iespējams, Jānis mainīja ebreju tekstu, vai arī viņam bija iespēja izmantot citu grieķu valodas tulkojumu (Swete 
H. B. Apocalypse. 9.) [Londonas 1965. g. latviešu tulkojums ir maldinošs: “.. tie raudzīsies uz viņu, ko tie 
sadūruši”. – Teol. red.]
37 Atkl 1:7 otrā daļa ir ļoti tuva Zah 12:10 panta otrajai daļai.
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apstiprinājums patiesībai, ka caur savu nāvi un augšāmcelšanos Viņš vie-
nīgais ir cilvēces Pestītājs un Tiesnesis (sk. Jņ 19:33–35; 1. Jņ 5:6 –12).

Prologa pēdējais pants (Atkl 1:8), kas liekas dīvains salīdzinājumā 
ar ierasto literārās valodas stilu, tomēr ir raksturīgs gan Atklāsmes 
grāmatas prologam, gan epilogam (22:7, 12). Dievišķā balss (pirmās 
personas vienskaitlis) iejaucās, lai apstiprinātu Dieva Tēva autoritāti 
kā Jēzus Kristus atklāsmes galveno avotu un radītāju. Tā ir paša Dieva 
balss, ar kuru Viņš apliecina savu Dēlu Jēzu Kristu kā cilvēces un 
pasaules Kungu un Tiesnesi.

Par runātāja personu Atkl 1:8 nav uzskatu vienotības. Daži komen-
tētāji domā, ka runātājs ir Jēzus Kristus, citi – ka tas ir Dievs Tēvs.38 
Pieņemot, ka šī balss pieder Jēzum Kristum, tiek zaudēta prologam 
piemītošā literārā simetrija, jo prologs iesākas ar Dievu Tēvu kā at-
klāsmes devēju un noslēdzas ar Tēvu kā tās apliecinātāju. Jēzus Kristus 
ir šīs vēsts subjekts un objekts, bet vienīgi Dievs Tēvs, kurš to rada un 
nodod Jēzum, var būt tas vienīgais, kurš apliecina tās autentiskumu 
(sal. Mt 3:17). Svīts raksta, ka “grāmatas svinīgais ievads sasniedz savu 
kulmināciju šajos vārdos, kuri izriet no Mūžīgā un Visvarenā Tēva”.39 
Tā ir paša Visvarenā Dieva balss, kurš ar šiem vārdiem apliecina sava 
Dēla nopelnīto augsto stāvokli. Tagad iesākas Atklāsmes grāmatas 
pravietiskais vēstījums par Viņa Dēla paaugstināto stāvokli. Nav iespē-
jama varenāka liecība, un šīs grāmatas dievišķajai autoritātei nepiedien 
cits tās patiesīguma apliecinājums kā vien paša Dieva apliecinājums 
(Jņ 5:36–37; 8:18).

Tituls to; a[lfa kai; to; w\ (“Alfa un Omega”, Atkl 1:8) pauž Dieva 
mūžīgumu. Rabīniskajā teoloģijā burti  un , kuri ir ebreju alfabēta 
pirmais un pēdējais burts, simbolizē pilnību un kopumu, un īpašā 
mērā tie ataino “Shekinah”, respektīvi, Dieva redzamo klātbūtni, 
kas tiek dāvāta Viņa tautas labumam, kā, piemēram, degošā krūma 
veidā (2Moz 3).40 Šī rabīniskā teoloģiskā doma pamatojas tādās Vecās 
Derības vietās kā Jes 41:4; 43:10; 44:6; 48:12. Tituls “Alfa un Omega” 
vēlreiz atkārtojas 21:6, kur tas arī tiek attiecināts uz Dievu Tēvu, un 
22:13, kur tas attiecas uz Jēzu Kristu. Kristus ir Dieva godība redzamā 

38 Par dažādajiem uzskatiem sk. Lenski R. C. H. Revelation. 51; Caird G. B. Revelation. 19; Charles R. H. 
Revelation. 1:20; Mounce R. Revelation. 73.
39 Apocalypse. 10.
40 Swete H. B. Apocalypse. 10; Charles R. H. Revelation. 1:20.
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veidā (Jņ 1:14, 18), Tas, caur ko Dievs savā žēlastībā parādās saviem 
ļaudīm. Viņš ir Mūžīgais, kurš ienācis cilvēku vēsturē un laikā. “Alfa 
un Omega” ir viens no tituliem, kuri Atklāsmes grāmatā ir kopīgi 
Dievam Tēvam un Jēzum Kristum. Šajā gadījumā tas ir kopīgs tādēļ, 
ka Dieva Dēls ir mūžīgs tādā pašā absolūtā nozīmē kā Tēvs.

Tātad tas ir Kungs Dievs, “Jahve [vienīgais] Dievs” (kuvrio~ 
oJ qeov~, 1:8), kurš izsaucas, ka Viņš ir “Alfa un Omega”. Dievs Tēvs 
tieši runā tikai šeit un Atkl 21:5. Plašāk Dievs tiek identificēts 1:8 ar 
vārdiem oJ w]n kai; oJ h\n kai; oJ ejrcovmeno~, “kas ir, kas bija, kas nāk” 
(pirmo reizi pieminēti 1:4), taču tagad Viņš tiek saukts arī oJ pantok
ravtwr, “Visuvaldītājs”. Lai gan Atklāsmes grāmatā Dievam un Jēzum 
Kristum tituls to; a[lfa kai; to; w\ (“Alfa un Omega”) ir kopīgs, tomēr 
tituli oJ w]n kai; oJ h\n kai; oJ ejrcovmeno~ (“Tas, kas ir, kas bija, kas nāk”) 
un oJ pantokravtwr (“Visuvaldītājs”) Atklāsmes grāmatā ir attiecināti 
tikai uz pašu Dievu Tēvu.41 Tas tiek darīts tāpēc, lai paturētu Dieva 
Tēva primāro pozīciju, vienlaikus parādot Tēva un Dēla vienlīdzī-
gumu.

Šeit izrunātais Dieva Vārds (1:8) ir analogs Viņa Vārdam Apskaid-
rošanā (šeit doma tiek papildināta ar izpratni par Gara nozīmi, ņemot 
vērā Jņ  15:26–27; 16:13–15). Apskaidrošanā Tēvs apliecina Dēlu, 
kuru Viņš ir sūtījis un kuru Gars ir apēnojis: “Šis ir Mans mīļais Dēls, 
klausait Viņu!” (Mk 9:7). Šeit, Atkl 1:8, Tēvs liecina, ka Gara dāvā-
tais (Jņ 15:26–27; 16:13–15) pravietojums par sūtīto, krustā sisto un 
paaugstināto Dēlu (kura paaugstināšana ir šīs atklāsmes pamattēma) 
ir Viņa paša – Tēva – radīts, tātad – pamatots Viņa autoritatīvajā ap-
liecinājumā.

41 3. Makabeju 2:2–3 Jahve (kuvrio~) tiek saukts movnarco~ (“monarhs”) un oJ pantokravtwr (“Visuvaldītājs”), 
tāpēc ka Viņš ir radījis visas lietas.
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Atklāsmes 1:9–20

Uzdevuma došana Jānim:  
vīzija par Cilvēka Dēlu

Tulkojums
1. 9Es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, valstībā un Jēzus pacietībā, biju salā, 
ko sauc par Patmu, Dieva vārda un Jēzus liecības dēļ. 10Tā Kunga dienā es tapu aiz-
rauts Garā un dzirdēju aiz manis balsi kā bazūni saucam: 11“To, ko tu redzi, raksti 
grāmatā un sūti septiņām draudzēm: Efesā, Smirnā, Pergamā, Tiatīrā, Sardā, Fila-
delfijā un Lāodikejā.”
 12Es apgriezos, lai redzētu balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīju 
septiņus zelta lukturus, 13lukturu vidū kādu Cilvēka Dēlam līdzīgu, ieģērbtu garos 
svārkos un apjoztu ar zelta jostu ap krūtīm. 14Bet Viņa galva un mati kā sniegbalta 
vilna, Viņa acis kā uguns liesmas, 15Viņa kājas līdzīgas varam, krāsnī kausētam, un 
Viņa balss kā lielu ūdeņu balss. 16Viņam ir labajā rokā septiņas zvaigznes, no Viņa 
mutes iziet zobens, abās pusēs ass, un Viņa izskats bija kā saulei, kad tā spīd savā 
spēkā.
 17Un, kad es redzēju Viņu, es nokritu pie Viņa kājām kā miris, bet Viņš man uz-
lika Savu labo roku, sacīdams: nebīsties! Es esmu Pirmais un Pēdējais 18un Dzīvais. 
Es biju miris, un redzi – Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man ir nāves un kapa [elles] 
atslēgas. 19Tad nu raksti, ko tu redzēji, kas ir un kas notiks turpmāk. 20Noslēpums 
par septiņām zvaigznēm, ko tu redzēji Manā labajā rokā, un par septiņiem zelta 
lukturiem: septiņas zvaigznes ir septiņu draudžu eņģeļi, un septiņi lukturi ir septiņas 
draudzes.

Tekstuālās piezīmes
9. dia; .. th;n marturivan ∆Ihsoù (Jēzus liecības dēļ) — “Liecība”, marturiva, sākotnēji 
nozīmēja aculiecinieka liecību, kura tiktu atzīta tiesas prāvā (sk. Lk 22:71). “Liecinieks” 
(mavrtu~)  bija  persona,  kura  varēja  sniegt  šādu  liecību,  nepieciešamības  gadījumā  ap
stiprinot to ar savu vārdu, mantu un dzīvību.1 Jēzus Kristus šādā nozīmē bija “liecinieks” 
(Atkl 1:5). Vārds marturiva tiek attiecināts uz liecību, kuru Jēzum sniedza Jānis Kristītājs 
(Jņ 1:7, 19). Vārds mavrtu~ tiek attiecināts uz apustuļiem un citiem ļaudīm, kuri bija Jēzus 
kalpošanas,  ciešanu, nāves un augšāmcelšanās  liecinieki  (Lk 24:48) un  tādējādi varēja 
kļūt par Viņa lieciniekiem pasaules priekšā (Apd 1:8). Visbeidzot – šīs liecības dēļ viņi 

1 Strathmann H. “mavrtu~ ktl.” // TDNT 4:476–481.
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nonāca pretrunās ar varas pārstāvjiem, un viņiem nācās apstiprināt savu liecību ar pašu 
dzīvību (Apd 7:54–60; 12:1–5).2 Par ģenitīva konstrukciju sk. komentāru par Atkl 19:10.
10. ejn pneuvmati (Garā) — Atklāsmes grāmatā šīs frāze sastopama četras reizes (1:10; 
4:2; 17:3 un 21:20). Pretēji pēdējiem trim gadījumiem, kur tā, iespējams, attiecas uz mis-
tisku, Gara izraisītu pieredzi (sal. 2Kor 12:2–4)3, šeit, Atkl 1:10, tā, šķiet, attiecas uz me-
ditāciju un pielūgšanu (sk. Rm 1:9), kuru piedzīvo visi kristieši, tāpēc ka viņi “ir Garā”, 
nevis “miesā” (ejn sarkiv, Rm 8:9).
 kuriakh̀/ (Tā Kunga dienā) — Šī adjektīva burtiskā nozīme ir ‘tas, kas pieder Die-
vam’. Citviet Jaunajā Derībā tas ir sastopams tikai 1Kor 11:20, kopā ar deìpnon – “Tā 
Kunga mielasts”. Kopā ar hJmevra tas attiecas uz “Tā Kunga dienu”, proti, pirmo nedēļas 
dienu (svētdienu), kuru agrīnie kristieši sauca par “Tā Kunga dienu”, pieminot augšām-
celšanos.4 
11. “Efeson — Iespējams, ka Efesa tiek pieminēta pirmā tāpēc, ka tā bija “mātes” baznī-
ca. 2. un 3. nodaļas komentārā tiek sniegts īss visu septiņu pilsētu apraksts atbilstoši tam, 
cik daudz par šīm pilsētām ir zināms.
13. o{moion — ‘līdzīgs, tāds pats kā’ šajā gadījumā attiecas uz kādu identificējošu pazīmi. 
Jānim nav nekādu šaubu par to, kas ir šī persona, viņš pazīst Cilvēka Dēlu.5 Tomēr viņš 
pauž šo pazīšanu ar vārdu o{moion, jo paaugstināto Kungu nav iespējams adekvāti apraks-
tīt.6 Iespējams, Jānis šeit salīdzina to, kā Jēzus izskatās tagad, kā paaugstinātais Cilvēka 
Dēls, un to, kā Viņš izskatījās Apskaidrošanas kalnā: Viņš ir tāds pats, un tomēr atšķirīgs. 
Mateja stāstījumā par apskaidrošanu (Mt 17:1–13) Jēzus “vaigs (provswpon) spīdēja kā 
saule”. Turpretī Atkl 1:16 Viņa paaugstinātajā godībā viss Viņa izskats (o[yi") līdzīgs sau
lei, kad tā spīd. Tādējādi vārds o{moion liecina, ka Jānis atceras, ka reiz jau bija redzējis 
savu Kungu godībā, taču šī reize, lai arī līdzīga, tomēr ir atšķirīga. Redzēdams Tā Kunga 
godību Apskaidrošanas kalnā, Jānis  labprātīgi metās ceļos Viņa priekšā. Šoreiz Patmas 
salā Tā Kunga  izskata  spožums  ir  tik varens, ka viņš nokrita pie Viņa kājām kā miris 
(sal. Ech 1:28; 3:23).
 uiJo;n ajnqrwvpou (Cilvēka Dēlam) — Sk. tekstuālās piezīmes par vārdiem uiJo;n ajnqrwv
pou Atkl 14:14.
15. o{moioi  (līdzīgas) — Tas  tiek  lietots  tādā pašā veidā kā o{moioi 1:13. Paaugstinātā 
Kunga kājas  līdzinās  tā vīra kājām,  “kas bija ģērbies  linu  tērpā” Dan 10:6. Abi  tēli  ir  

2 Apustuliskajā un pēcapustuliskajā baznīcā vārds “liecinieks” tika attiecināts ne vien uz tiem, kas mira savas 
ticības dēļ, bet uz visiem kristiešiem, kas uzticami liecināja ar savu vārdu un ikdienas dzīvi. Runājot par 
kristiešiem, kuri atdeva savu dzīvību ticības dēļ, tika lietots arī vārds e[xodo~ ‘iziešana, eksodus’ (sk. Ireneja 
Against Heresies, 3.1.1. [PG 7:845]). Iespējams, šis vārds tika aizgūts no Lk 9:31, kur Lūkas vēstījumā par 
apskaidrošanu tas tiek lietots saistībā ar Jēzus nāvi un augšāmcelšanos. Tikai pēc pirmajiem diviem gadsimtiem 
pēc Kr., apzīmējot asinsliecinieka nāvi, vārds mavrtu~ ‘liecinieks’ aizstāja vārdu e[xodo" ‘iziešana, eksodus’. 
Sk. tālākās tekstuālās piezīmes par th;n marturivan Atkl 6:9.
3 Atkl 4:2 varētu būt kāda līdzība ar 1:10, bet 17:3 un 21:10 tas ir vienīgi Gara izraisīts piedzīvojums. 
4 Didache 14:1; Ignatius to the Magnesians 9:1; Gospel of Peter 35:50; sk. citas atsauces Swete H. B. Apocalypse. 13.
5 Līdzīgi arī Charles R. H. Revelation. 1:27.
6 Līdzīgi Dan 7:13 prepozīcija  ‘tāds kā, līdzīgs’ LXX tiek tulkota ar wJ" palīdzību, jo šī persona ir “līdzīga” 
cilvēkam, taču ir daudz brīnišķīgāka.
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līdzīgi, bet tomēr atšķirīgi. LXX Dan 10:6 teikts, ka viņa kājas laistījās kā “smalki no-
gludināts varš” (calko;" ejxastravptwn). Atkl 1:15 Jēzus kājas ir “līdzīgas varam, krāsnī 
kausētam” (calkolibavnw/ wJ" ejn kamivnw/ pepurwmevnh"). 
16. e[cwn (Viņam ir) — Sīnaja kodeksā (Å) ir lasāms imperfekts ei[cen, taču priekšroka 
lasījumā tiek dota divdabim, jo tas saskan ar divdabjiem Atkl 1:13, 15.
 faivnei (spīd) — Tipiskā koinē grieķu valodā šajā gadījumā tiktu lietots divdabis no 
faivnw  (nevis darbības vārda finītā  forma),  lai veidotu saskaņu ar diviem  iepriekšējiem 
divdabjiem šajā pantā. Sk. Atkl 1: 6 tekstuālās piezīmes.
18. toù a{/dou (kapa; elles) — Sengrieķu mitoloģijas jēdziens “Hadess” ir skaidrojams kā 
‘mirušo pazemes valstība’, ‘dziļumi’ (BAGD, 1). Bieži vien to personificē nāve, un vispre-
cīzāk tas būtu tulkojams kā ‘kaps’ (sal. 6:8; 20:13–14); sk. plašāk 6:8 tekstuālās piezīmes. 
Tāpat kā   (Šeols) Vecajā Derībā, Hadess var apzīmēt arī elli kā pretmetu debesīm vai 
arī attiekties uz mirušo valstību (kas ticīgajiem ir īslaicīgas uzturēšanās vieta, 1Sam 2:6; 
Ps 16:10). Atklāsmes grāmatā vārds, ar kuru tiek apzīmēta elle kā dēmonu mājvieta un neti-
cīgo mūžīgā soda vieta, ir a[busso" ‘bezdibenis’ (9:1–2, 11; 11:7; 17:8; 20:1, 3). Atklāsmes 
grāmatā a{/dh" (Hadess) attiecas vienkārši uz mirušo valstību (1:18; 6:8; 20:13–14) – pēc 
nāves turp dodas kā ticīgie, tā neticīgie.

Komentārs
Jānis Patmas salā (1:9–11)

Jānis atradās Patmas salā Dieva vārda sludināšanas un Jēzus liecības 
dēļ (1:9). Tāpat kā Jēzus bija “uzticīgais liecinieks” (1:5), tāds bija arī 
Jānis (1Jņ 1:1), kurš patiesi liecināja par Jēzus dzīvi, nāvi un augšāmcel-
šanos. Jānis neatkāpās, un viņam nācās doties trimdā. Viņš bija Jēzus 
“brālis un dalībnieks bēdās” (tiek uzsvērts, ka vispirms ir bēdas) un 
Dieva “valstībā” viņam no Kristus dāvātā “pacietībā” (Atkl 1:9). Šajā 
bēdu laikā arī citiem nācās paciest vajāšanas (sal. Mk 13:19) un pat 
doties nāvē (Atkl 2:9–10, 13).

Tādējādi Patmas sala, kura atrodas apmēram četrdesmit jūdzes rie-
tumu–dienvidrietumu virzienā no Milētas (sk. 2. attēlu, 68. lpp.), kļuva 
par Atklāsmes grāmatas sarakstīšanas vietu. Lūgšanu un pārdomu brīdī 
Tā Kunga dienā Jānis tapa “aizrauts Garā” (ejn pneuvmati, 1:10) un dzirdēja 
balsi kā bazūni, kas lika viņam pierakstīt atklāsmi un sūtīt to septiņām 
draudzēm. Bēdu laikā (ejn th̀/// qlivyei, 1:9), caur kurām ir jāieiet Dieva 
valstībā (Apd 14:22), Jānim tika žēlastībā dāvāta paaugstinātā Kristus 
vīzija, kurā viņš saņēma šo atklāsmi.

Nevienam citam cilvēkam nav bijis ļauts redzēt un tik detalizēti ap-
rakstīt paaugstināto Kristu. Stefans skatīja paaugstināto Kristu sēžam 
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pie Dieva labās rokas un tā rada mierinājumu un stiprinājumu nāves 
stundā, taču viņš to tik sīki neaprakstīja (Apd  7:55–56). Pāvils ceļā 
uz Damasku satika paaugstināto Kristu (Apd  9:1–9) gaismas veidā 
(fw`"), un reiz viņš tika uzņemts trešajās debesīs un saņēma Tā Kunga 
atklāsmes (ajpokaluvyei", 2Kor  12:1–4), bet, stāstot par to, viņš ne 
reizi neapraksta Kristu. Jānim tika dāvāta žēlastība ne vien redzēt 
paaugstināto Kristu, bet arī dalīties šajā vīzijā ar visu baznīcu.

Paaugstinātais Kristus (1:12–16)
Veidojot paaugstinātā Dieva Dēla aprakstu, Jānis smeļas no vairā-

kiem Vecās Derības avotiem. Šos avotus viņš izmanto kā literāru pa-
leti, ar kuras palīdzību viņš mākslinieciskā valodā ataino Tā tēlu, kurš 
viņam ir uzticējis šo misiju. Jānis izmanto arī pats savu pieredzi un 
atmiņas par apskaidrošanas notikumu. Jānis pazīst To, kurš stāv viņa 
priekšā, taču saredz arī atšķirības. Skatīdams Kristus godību Svētajā 
kalnā, Jānis saņēma tikai priekšvēsti par to godību, kurā Jēzus nonāks 
pēc savas nāves un augšāmcelšanās. Atklāsmes grāmatas 1. nodaļā viņš 
skata to pašu Kungu – Viņa godības pilnībā. Šo Cilvēka Dēla nopel-
nīto godību jau senatnē pravietiskā veidā ir skatījis Daniēls (Dan 7:13), 
un, kā Pēteris saka par visiem praviešiem (1Pēt 1:10–12), Daniēls bija 
ilgojies redzēt, kad Kristus nāks šajā godībā. Svētajā kalnā Jānis skatīja 
šīs godības priekšvēsti, bet tagad viņš skata to pilnībā. Pravietiskais 
apsolījums, kuru pravietiski skatīja Daniēls un īsu brīdi – neilgi pirms 
apsolījuma piepildījuma – piedzīvoja Jānis Apskaidrošanas kalnā, 
tagad gūst savu pilnīgu piepildījumu mūžīgā daiļumā.

Jānis skatīja Kungu Kristu kā kādu “Cilvēka Dēlam līdzīgu” (Atkl 1:13). 
Jānis pazina To, kuru redzēja, taču pamanīja arī dažas atšķirības – ne 
tik daudz būtības atšķirības, bet drīzāk pēc pakāpes. Jānis jau reiz bija 
redzējis Jēzus debesu godību apskaidrošanas brīdī, kad Kristus ļāva trim 
mācekļiem skatīt tās godības priekšvēsti, kuru Viņš nopelnīs caur savu 
krustu un augšāmcelšanos un kurā Viņš pilnībā nonāks debesbraukšanas 
brīdi (sal. 2. Pēt.  1:16–18). Arī šoreiz Jānis skata Kungu Kristu Viņa 
debesu godībā, un, redzot Kristu, viņam tiek atgādināts, ka Viņa Kungs ir 
sasniedzis šo godību tāpēc, ka ir izpildījis savu misiju ar savu nāvi un augšām-
celšanos (Atkl 1:18).7

7 Tāpēc mēs varam atsaukties uz Atklāsmes grāmatu kā uz “Pēcdebesbraukšanas perioda Kristus kristoloģiju”. 
Sal. ar ievadu.
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Jāņa sniegtais apraksts ir diezgan detalizēts. Cilvēka Dēls Kungs 
Kristus ir tērpts garos svārkos (podhvrh"). LXX šis vārds attiecas uz 
augstā priestera cēlo tērpu.8 Tātad tas ir atgādinājums par paaugstināto 
Kristu kā augsto priesteri Viņa Debesu Tēva priekšā (Ebr  4:14–16). 
Viņš ir apjozts ar zelta jostu ap krūtīm. Valkājot šādu tērpu (podhvrh"), 
bija pieņemts jostu siet nevis ap vidukli, bet gan ap krūtīm.9 Septiņi 
eņģeļi ar kausiem Atkl 15:6 ir sajozti ap krūtīm (sth̀qo", parasti lietotais 
vārds) ar zelta jostām. Saskaņā ar 1. Makabeju 10:89 un 14:44 šāda zelta 
josta liecina par ķēnišķu izcelsmi. Dan 10:5 tēls, kas bija ģērbies linu 
tērpā, bija apjozts ap gurniem ar jostu no tīra zelta. Tādējādi, norādot 
uz Cilvēka Dēla zelta jostu (Atkl 1:13), Jānis apzināti sasaista Daniēla 
10. nodaļā minēto debesu būtni ar Daniēla 7:13 attēloto Cilvēka Dēla 
tēlu. Zelta josta ir norāde uz paaugstinātā Kristus ķēnišķumu un uz Viņa 
kopību ar Cilvēka Dēla tēlu Daniēla grāmatā.

Viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna. Vecajā Derībā veca cilvēka 
sirmā galva bija cienījama un godājama (3Moz 19:32); tā simbolizēja arī 
“goda vainagu” un vecuma goda rotu (Sak 16:31; 20:29). Tēls, kuram 
Debesu valstībā tiek stādīts priekšā Cilvēka Dēls (Dan 7:9–14), ir “cie-
nīgs sirmgalvis (burt.: “dienām vecs”); tam drēbes bija baltas kā sniegs 
un galvas mati kā tīra vilna”. Dan  7:13–14, kad Cilvēka Dēls stājas 
sirmgalvja priekšā, Viņam tiek piešķirta “vara, godība un valdīšana”. 
Šeit, Atkl 1:14, Cilvēka Dēls ir tas, kuram ir šis baltās krāsas cienīgums; 
godība un gods tagad pienākas Viņam, jo Viņš ar panākumiem ir veicis 
savu uzdevumu, caur savām “bēdām” (1:9), nāvi un augšāmcelšanos 
dibinot šo mūžīgo “valstību” (1:9). Pēc debesbraukšanas Viņš ir Valdnieks. 
Cienījamā sirmgalvja baltā goda krāsa tagad pienākas uzvarētājam Kristum. 
Dievam Tēvam dāvātais gods un pielūgšana tagad tiek pilnīgi veltīta arī 
Dieva Dēlam (sk. 5:11–14).

Cilvēka Dēla acis ir “kā uguns liesmas” (1:14). Daniēla 7:9 cienījamā 
sirmgalvja “tronis bija no uguns liesmām”. Daniēla 10:6 debesu tēla acis 
bija “kā degošas liesmas”. Tā ir vēl viena norāde, ka Daniēla 10. nodaļā 
aprakstītais tēls ir tā pati persona, kas Daniēla 7. nodaļā tiek saukta 
par Cilvēka Dēlu. Vecajā Derībā uguns simbolizē Dieva šķīstījošo, 
svēto klātbūtni, kura priekšā drīkst stāties tikai tie, kuri tikuši šādā 

8 Zah 3:4; sal. 2Moz 28:4 un Josefa Flāvija Jūdu senatne, 3. 159 (3.7.4).
9 Josephus. Antiquities. [Josefs Flāvijs. Jūdu senatne.] 3. 153–154 (3.7.2); Swete H. B. Apocalypse. 16. 
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veidā šķīstīti.10 Tā tiek pausta doma, ka Dieva svētā klātbūtne iznīcina 
ļaunumu.11 Senie grieķu un romiešu autori acis salīdzina ar ugunīgām 
liesmām.12 Jēzus zemes dzīves laikā Viņa caururbjošais skatiens priekš-
vēstīja Viņa taisnās dusmas, kas nāks pār tiem, uz kuriem šis skats bija 
vērsts (Mk 3:5). Tagad Jānis redz paaugstinātā Kristus caururbjošo, 
ugunīgo skatu, jo Viņš ir Tas, kam Dievs ir uzticējis iznīcināt visu 
ļauno un šķīstīt Viņa ļaudis.

Paaugstinātā Kristus kājas ir līdzīgas varam, krāsnī kausētam 
(Atkl  1:15) – tā ir atsauce uz Daniēla  10:6 aprakstīto debesu tēlu. 
Kausēta metāla kājas simbolizē spēku, kas uzvar visus ienaidniekus 
(Dan  2:33). Nāves un kapa ienaidnieki tagad sakauti guļ zem Viņa 
kājām (Atkl 1:17–18); 1Kor 15:25–27). Viņa balss ir kā lielu ūdeņu balss 
(Atkl 1:15), līdzinoties Daniēla 10:6 aprakstītā debesu tēla balsij, kas 
izklausījās kā milzīga ļaužu pulka balsis. Tomēr visvairāk Kristus balss 
atgādina Dieva vareno balsi, kas, parādoties Viņa godībai, atskanēja 
“ar stipru troksni kā lielu ūdeņu krākšana” (Ech 43:2). Atcerēsimies arī 
ar četriem spārniem apveltīto Dieva godības radījumu spārnu švīkoņu, 
kas bija “kā lielu ūdeņu krākšana” (Ech  1:24). Stāvot paaugstinātā 
Cilvēka Dēla priekšā, Jānis stāv paša Dieva majestātiskuma un godības 
priekšā (sk. Atkl 10:3).

Labajā rokā Cilvēka Dēls tur septiņas zvaigznes, kuras simbolizē sep-
tiņu draudžu eņģeļus (1:20).13 Ar savas žēlastības labo roku (Mt 25:34; 
Atkl  1:17) Kungs Kristus svēta un mierina savu baznīcu caur Gara 
septiņkārtīgo klātbūtni (Jņ 14:15–17; 16:7). Eņģeļi ir arī atgādinājums, 
ka Dieva debesu troņa priekšā baznīcu pārstāv eņģeļi, caur kuriem 
Dievs arī sargā savus ļaudis uz zemes (Ebr 1:14; Mt 18:10; 25:31). Taču 
īpaši eņģeļi pārstāv tos cilvēkus, kuri nes Kristus Vārdu Viņa baznīcai. 

10 2Moz 19:10–19; Jes 6, 1–7; Mal 3:1–4.
11 Mal 4:1–3 (MT 3:19–21); Ebr 12:18–24.
12 Piem.: Homērs. Iliāda. 13:474; Vergilijs. Eneīda. 12:102, citēts Swete H. B. Apocalypse. 17.
13 Arī Vecajā Derībā eņģeļi dažkārt tiek saukti par zvaigznēm. Īj 38:7 “rīta zvaigznes” ir paralēlas vārdiem “Dieva 
dēli”, un abas šīs frāzes attiecas uz eņģeļiem. Šie eņģeļi bija klātesoši, gavilējot priekā, kad Dievs radīja zemi un 
jūru, jau pirms cilvēka radīšanas. (Tāpēc viņiem ir zināšanas, kuru nav Ījabam un citiem cilvēkiem). “Debesu 
pulki [ ]” var attiekties uz zvaigznēm un / vai eņģeļiem; Jahve ir “kungs pār ķerubiem” (piem., 2Sam 6:2; 
Ps 46:12). Jes 14:12–15 Bābeles ķēniņa krišana tiek salīdzināta ar Sātana – “spožās zvaigznes”, Lucifera (latīņu 
valodā ‘gaismas nesējs’) – krišanu, kas “izliekas par gaismas eņģeli” (2Kor 11:14). Atkl 9:1, atsaucoties uz 
Jes 14:12–15, Sātans tiek saukts par “zvaigzni, kas krīt no debesīm uz zemi”.
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“Zobens, abās pusēs ass” (Atkl 1:16) norāda, ka Cilvēka Dēls pildīs Dieva 
tiesu saskaņā ar Viņa Vārdu (Ebr 4:12).14 

Un visbeidzot Jānis saka, ka Cilvēka Dēls ir līdzīgs saulei tās vis-
varenākajā spožumā (Atkl 1:16). Vecajā Derībā saule kļūst par Dieva 
metaforisku tēlu, kas īpaši attiecas uz Viņa godību, caur kuru Viņš dod 
svētību saviem ļaudīm, dāvādams tiem gaismu, dzīvības devēju, un ved 
tos ārā no tumsas.15 Mal 3:20 pravietis pasludina, ka uzlēks “taisnības 
saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs saules spārnu gaismas”. Šis 
debesu tēls tiek saistīts ar Mesiju, ņemot vērā Mal 3:1–4 un 3:19–20. 
Daniēla 10. nodaļā debesu tēlam “vaigs spīdēja kā zibens” (Dan 10:6). 
Mateja vēstījumā par Jēzus apskaidrošanu tiek teikts, ka Viņa “vaigs 
spīdēja kā saule” (Mt 17:2). Šeit, Atklāsmes grāmatas 1. nodaļā, Jēzus 
seja un viss Viņa stāvs parāda, ka paaugstinātais Kristus ir tā persona, 
caur kuru tagad ir redzama Dieva godības un dzīvību dodošās gaismas 
klātbūtne. Kristus seja un visa Viņa persona izstaro Dieva godību, kas 
nes gaismu tumsības pasaulei.16

Žēlastības labā roka, kas likta pār vēstnesi (1:17–20)
Jānis, redzēdams paaugstināto Kristu Viņa godībā, nokrīt pie Viņa 

kājām kā miris (1:17). Sākumā Jānis (kā arī Pēteris un Jēkabs) apskaid-
rotā Kristus priekšā nostājās (Mt 17:1–5), bet pēc tam, kad viņus uzru-
nāja balss no padebeša (Mt 17:6), krita uz vaiga (lūgšanas poza), jo bija 
tik ļoti izbijies no notiekošā. Taču šoreiz Jānis nokrīt kā miris. Lai gan 
apskaidrotā Kristus priekšā viņš spēja stāvēt un pēc tam bailēs labprātīgi 
liekt ceļus, tomēr šoreiz viņš ir pilnīgi satriekts un it kā negribot, pret 
savu gribu ir spiests krist gar zemi kā tad, kad nāve pārvar un liek pakrist 
miesai (sal. Jņ 18:4–6). Iespējams, ka tad, kad Jēzus parādīja savu godību 
kalnā, tā tika apslēpta tieši tik daudz, lai Jānis spētu nostāvēt tās priekšā. 
Taču šeit, paaugstinātā Kunga priekšā, viņam atklājas majestātiskās 
godības pilnība, un viņš tiek notriekts zemē un paliek kā miris.17 Jānis 
14 Vecajā Derībā ir daži līdzīgi panti. Jes 11:4 teikts, ka mesiāniskā Atvase “tiesās nabagus pēc taisnības un 
cietējiem virs zemes spriedīs goda pilnu tiesu un pēc patiesības. Bet varmācīgos viņš sitīs ar savas mutes zizli un 
bezdievjus nokaus ar savu lūpu dvašu [ ]”. Jes 49:2 Cietējs Kalps saka, ka Jahve Viņam “piešķīra muti kā asu 
zobenu”. Jes 27:1 tiek apsolīts, ka Tas Kungs “piemeklēs ar Savu garo, lielo un stipro zobenu leviatānu, .. čūsku”. 
Joz 5:13–15 “Tā Kunga karaspēka virspavēlnieks” parādās ar atvāztu zobenu.
15 Jes 60:1–3, 20; Ps 84:11; sal. 4Moz 6:22–27.
16 Jņ 1:4; 8:12; Ebr 1:3; sal. 2Kor 3:18.
17 Mt 17:2 Jēzus vaigs spīdēja kā saule, bet Atkl 1:16 visa Jēzus persona bija kā saule pilnā spēkā. Šī atšķirība un 
divu saulei līdzīgo tēlu pretstatījums rāda, kāpēc Jānis vienā gadījumā lieca ceļus un otrā gadījumā – krita gar 
zemi kā miris.
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nespēja stāvēt Kristus priekšā, tāpat kā viņš nespēja tuvoties saulei un to 
aizskart. Patiesi, viņš nespēja stāvēt pagodinātā Kristus priekšā, tāpat kā 
Mozus nespēja stāvēt Dieva priekšā un skatīt Viņa vaigu Sīnaja kalnā18, 
ja vien viņam netika dāvāta īpaša žēlastība un atļauja.19 Tas atgādina 
vārdus, kurus teica Jesaja, kad bija skatījis Jahvi Viņa tronī:
  “Bēdas man,
    jo es esmu nāvei lemts!
    Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, 
      kam nešķīstas lūpas,
    un tagad nu es redzēju ar savām acīm Ķēniņu, To Kungu Cebaotu.” (Jes 6:5)

Neviens cilvēks nespēj stāvēt paaugstinātā Cilvēka Dēla priekšā sava 
grēka un Dieva svētuma dēļ. Pat Jānis nespēja stāvēt Kristus priekšā 
pats savu spēju un nopelna dēļ, jo viņš bija grēka samaitāts cilvēks, bet 
Kristus – svēts un pagodināts. Tas, ka Jānis nokrita kā miris, līdzinās 
ikviena Dieva vārda sludinātāja rīcībai, kurš grēku nožēlā krīt Vārda 
priekšā, kad tas nāk pie viņa. Ikviena Dieva vārda kalpošana iesākas 
ar tā sludinātāja grēku nožēlu un Kristus dāvāto grēku piedošanu (sal. 
Atkl 10:9–11).

Taču Jēzus Kristus Jānim žēlīgi atļāva stāvēt Viņa priekšā. Viņš uz-
lika savu labo roku Jānim, sacīdams: “Nebīsties!” (1:17) Šāds žēlastības 
pilns mierinājuma vārds20 ļauj Kristus kalpam stāvēt Viņa klātbūtnē.

Jēzus saka par sevi: “Es esmu Pirmais un Pēdējais” (oJ prẁto" kai; 
oJ  e[scato", 1:17). Tāpat kā “Alfa un Omega” (1:8), tā arī “Pirmais un Pēdē-
jais” nozīmē mūžīgumu, lai gan šie tituli nav sinonīmi. “Alfa un Omega” 
attiecas uz Dieva (1:8) un Kristus (22:13) mūžīgumu, kas pārsniedz ra-
dības robežas, bet “Pirmais un Pēdējais” attiecas uz Kristus mūžīgumu 
attiecībā pret Viņa līgavu – baznīcu. Tas ir atgādinājums un piepildījums 
Jesajas 44:6 un 48:12, kur Jahve kā Ķēniņš un Glābējs saka savai Israēla 
tautai: “Es esmu pirmais un pēdējais” (LXX Jes 44:6: ejgw; prẁto" kai; 
ejgw; meta; taùta). Lietojot šo titulu, Jēzus apliecina Jānim, ka, būdams 

18 2Moz 19:9–25; 33:18–20; 34:29–30; sal. Ebr 12:20–21.
19 Tas, ka Dievs runāja ar Mozu ar eņģeļu starpniecību, ir apliecināts, piemēram, Apd 7:30–38, 53; Gal 3:19; 
Ebr 2:2.
20 Sal. 1Moz 15:1; Dan 10:7–11; Mt 28:5; Lk 1:13, 30.
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Mūžīgais, Viņš ir Pestītājs; tādējādi Jānim nav jābaidās (sk. arī Jes 44:8, 
kur Jahve aicina savu tautu nebaidīties).21

Vēl Jēzus nosauc sevi: “Dzīvais” (Atkl 1:18). Šis tituls Vecajā Derībā 
tiek lietots, lai pretstatītu patieso Dievu un visus elkus, kas ir miruši un 
tātad neeksistē.22 Jēzus Kristus bija miris, bet tagad Viņš dzīvo mūžīgi. 
Savas nāves un augšāmcelšanās dēļ Jēzus Kristus tagad tur nāves un kapa 
atslēgas. Būdams nāves un kapa uzvarētājs, Viņš pierāda, ka ir tikai viens 
patiess Dievs, kurš tagad caur Jēzu Kristu sniedzas pretī visiem ļaudīm, lai 
dāvātu tiem dzīvību. Visi pārējie dievi ir viltus dievi un miruši elki. Jēzus 
Kristus nāve un augšāmcelšanās apliecina patiesību, ka Dievs (“Pirmais un 
Pēdējais”, Jes 44:6), kurš tagad ir klāt paaugstinātajā Kristū, ir vienīgais 
patiesais Dievs (Jes 44:8–10), Radītājs (Jes 48:12–13) un Tiesnesis / Pes-
tītājs (Jes 48:14–22).

Atspirdzinājis Jāni ar savas rokas žēlastības pilno un dzīvinošo pie-
skārienu, Jēzus liek Jānim “rakstīt” (Atkl  1:19) septiņām baznīcām, 
lai tās saņemtu un zinātu pravietisko vēsti par Tā Kunga varenības 
atklāsmi.

Cilvēka Dēls un Dieva Jērs
Atklāsmes grāmatā Kungs Kristus parasti tiek attēlots vai nu kā 

Cilvēka Dēls, vai kā Dieva Jērs. Kad Viņš parādās kā Cilvēka Dēls, 
raugoties uz Viņu, pārņem izbailes, jo Viņš ir visas cilvēces tiesnesis 
Dieva Tēva vārdā (Atkl 19:11–16; sal. Jņ 5:22–23, 27). Parādoties šādā 
veidolā, Viņš liek izbailēs nodrebēt visu ļaužu sirdīm (Atkl 6:12–17), 
uz mirkli izbīstas pat Dieva ļaudis (1:17). Kā Cilvēka Dēlam Viņam ir 
vara pildīt Dieva tiesu, jo kā Dieva Jērs Viņš ir izcietis Dieva tiesu cilvēces 
vietā (5:6–19; 6:15–17; 19:13–15). Turpretī kā Jērs Viņš parādās tikai 
saviem ļaudīm un neizraisa viņos nekādas izbailes. Dieva ļaudis var 
stāvēt Viņa priekšā Viņa mīlestībā, jo ir mazgāti Viņa asinīs (7:9–17). 
Viņos nav ne baiļu, ne nedrošības, vienīgi mīlestība, kurā viņi visi jūtas 
kā Dieva tauta (19:5–9). Pēdējā Atklāsmes grāmatā atainotajā Kristus 

21 Jesajas grāmatas konteksts palīdz piepildīt šo frāzi ar tās patieso nozīmi. Pateicis, ka Viņš ir Pirmais un 
Pēdējais, Jahve atgādina savai tautai, ka Viņš ir visu radījis un aicinājis tos kļūt par savu tautu, Viņš ir iepriekš 
pasludinājis par savu rīcību nākotnē un darījis brīnumu zīmes, tos pestīdams. Tāpēc ļaudīm ir jāatrod savs 
mierinājums pie Viņa  – viņu klints un patvēruma ( Jes 44:6–8; 48:12–17). Atkl 22:13 arī ir skaidrojumam 
noderīgs teksts, jo vārdiem “Pirmais un Pēdējais” seko vārdi “Sākums un Gals”, kas ir atsauce uz šīs radības 
sākumu un galu (sal. arch ‘avots, sākums’ arī 3:14) un Dieva pestīšanas plāna iesākumu un nobeigumu, kura 
kulminācija ir jaunas debesis un jauna zeme. 
22 5Moz 32:40; Joz 3:10; Jes 49:18; Jer 5:2; Dan 12:7; sal. Mt 16:16; Apd 14:15; Rm 9:26; 2Kor 3:3.
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parādīšanās reizē – varenajā vīzijā par Cilvēka Dēla otro atnākšanu 
tiesas dienā (19:11–21) – Dieva ļaudīm nav jāizbīstas. Viņš nāk nevis 
kā viņu tiesātājs, bet gan kā glābējs. Tas tiek attēlots pirmajā vīzijā par 
Kristus otro atnākšanu, Atklāsmes grāmatas 14. nodaļā, kur apvienojas 
divi tēli – Cilvēka Dēls un Dieva Jērs. Kad Viņš nāk kā Cilvēka Dēls 
tiesāt (14:14–20), Dieva ļaudīm ir jāraugās uz Viņu kā uz Dieva Jēru 
(14:1–5). Viņam atnākot, tie redzēs Viņu kā Cilvēka Dēlu un izbīsies 
(uz brīdi). Taču tiem ir jāraugās uz Viņu nevis kā uz tiesnesi, bet gan kā 
uz Jēru un Pestītāju. Tad visas bailes zūd un Viņš saka: “Nāciet šurp, 
jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no 
pasaules iesākuma.”23

23 Sk. Atkl 14:9–13; 19:6–8; 22:14–15; sal. Mt 25:32–34.



61

Ekskurss

Cilvēka Dēls

Lai gan tituls Cilvēka Dēls Ecehiēla grāmatā tiek attiecināts uz pra-
vieti kā uz Dieva vārdā runājošu cilvēku, tomēr teoloģisko fonu šī ter-
mina lietojumam Jaunajā Derībā veido galvenokārt Daniēla grāmata.1 
Cilvēka Dēla teoloģija attīstījās jau laikā starp Vecās un Jaunās Derības 
rašanos.2 Piemēram, 1. Ēnoha grāmatā tiek komentēts un interpretēts 
Dan 7:13–14 aprakstītais Cilvēka Dēls. Cilvēka Dēls pārstāv cienījamo 
sirmgalvi un valda pār Dieva ļaudīm viņa vietā (1.  Ēnoha  46:1–8; 
48:1–10).3 Tiek apliecināta Cilvēka Dēla preeksistence, un Viņš tiek 
identificēts kā Svaidītais (Mesija), kas kļūs par gaismu nejūdiem 
(1.  Ēnoha  48:1–10). Viņš tiek identificēts arī ar Gudrību, un Viņa 
pārziņā būs augšāmcelšanās un tiesa (1. Ēnoha 49:1–4; 51:1–5).

Kad Jēzus nosauca sevi par Cilvēka Dēlu, jūdaismā šim terminam 
jau bija teoloģiska nozīme. Runājot par sevi trešajā personā, Jēzus 
visbiežāk izvēlējās tieši šo titulu. Jaunajā Derībā tas tiek atkārtots 
apmēram astoņdesmit astoņas reizes, no kurām astoņdesmit četras 
ir atrodamas četros evaņģēlijos, bet divas – Atklāsmes grāmatā (1:13 
un 14:14). Evaņģēlijos tas tiek lietots saistībā ar visu Kristus kalpo-
šanu, bet īpaši – saistībā ar pasludinājumiem, kuros teikts, ka savas 
nāves un augšāmcelšanās dēļ Viņš nāks atkal kā soģis (Mt 24:30; 26:64; 
sal. Ps 8:3–9). Tas, ka Jēzus šo titulu attiecina uz sevi un savu kalpo-
šanu, nozīmē, ka Viņš ir Vecās Derības Cilvēka Dēla pravietiskā attē-
lojuma un vārda piepildījums (Dan 7:13–14; Ps 8:3–9; sal. arī Ps 2:12). 
Tieši tādā aspektā Viņu pazīt tiek aicināti arī klausītāji. Viņš ir Dieva 
izredzēts (Jes 42:1; 49:7) ieņemt Israēla vietu (Jes 49:3) un arī nejūdu 
vietu (Jes 49:6), lai tos pārstāvētu Dieva priekšā (Jes 53:12). Viņš ir tas, 
kurš dibinājis Dieva valstību (Atkl 1:6), ietverot tajā gan jūdus, gan 

1 Vispārēju apskatu bibliogrāfiju sk. Colpe C. “oJ uiJo;" tou' anqrwvpou”. // TDNT 8:400–77. Par Cilvēka Dēlu 
Daniēla grāmatā sk. Collins J. Apocalyptic Vision. 133–152; Kim S. Son of Man; Ferch A. J. The Son of Man in 
Daniel 7. (Berrien Springs, MI: Andriews Univ. Press, 1979).
2 Russell D. S. Between the Testaments. 119–142; Russell D. S. Metod and Message. 324–352.
3 Jāievēro, ka 1. Ēnoha grāmatā Cilvēka Dēls netiek atainots ar baltu galvu un sirmiem matiem, kā to dara Jānis 
Atklāsmes 1. nodaļā. Dažādās 1. Ēnoha grāmatas daļas tiek datētas, sākot ar 2. gs. pr. Kr. līdz 1. gs. pēc Kr. Tās 
teksts ir atrodams Charlesworth J. (ed.) Pseudepigrapha. 1:5–89.



62

nejūdus, darīdams to pats caur savu nāvi un augšāmcelšanos (Mk 8:31; 
Atkl 1:5–6).

Marijas dēls Jēzus Bībelē tiek apveltīts ar trim vareniem tituliem: 
Kristus, Kungs un Cilvēka Dēls. Protams, uz Jēzu tiek attiecināti arī 
daudzi citi aprakstoši vārdi un termini, kas palīdz pilnībā izskaidrot 
šos trīs varenos titulus, kā, piemēram, Pestītājs, Svētais, Glābējs. Ir arī 
termini, kuri apraksta Viņa būtību un personu, tādi kā Dieva Dēls, 
Jāzepa dēls. Vēl ir termini, kas raksturo Viņa būtības noslēpumu, tādi 
kā Logoss, gaisma, patiesība. Taču trīs lielākie Jēzum no Nācaretes 
piešķirtie tituli izsaka un ietver sevī visu, par ko Dieva Dēls kļuva un ko 
viņš veica cilvēku cilts dēļ. 

Tituls Kristus (Mesija) norāda uz Jēzu no Nācaretes kā uz izredzēto, 
svaidīto pasaules Pestītāju. Savas pestījošās darbības rezultātā Viņš 
kļuva par Dieva ļaužu, par baznīcas Kungu. Turklāt, būdams Kristus 
un Dieva tautas Kungs, Viņš ir arī Cilvēka Dēls, t. i., valdnieks pār visu 
vēsturi, pār cilvēci un Dieva pēdējo tiesu. Tituls Cilvēka Dēls Jēzum 
tiek piešķirts tāpēc, ka Viņš ir Cilvēks, kurš pārstāv Dieva ļaudis De-
besu Tēva priekšā, Viņš – būdams Kristus – samierināja tos ar Tēvu. 
Un tagad kā baznīcas Kungs šis Cilvēka Dēls būs arī visas cilvēces un 
pasaules Kungs un Soģis.

Tituls Cilvēka Dēls ne tikai identificē Dieva Dēlu Jēzu kā patieso 
cilvēku, kurš nācis, lai ar savu dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos aizstātu 
cilvēci; tā tiek uzsvērts arī fakts, ka Jēzus Kristus kā cilvēks tika paaug-
stināts unikālā veidā, kļūstot par Cilvēku, kurš Dieva Tēva vārdā valda 
pār visu. 

Vecās Derības pamats, jūdu literatūra laika posmā starp Vecās un 
Jaunās Derības rašanos un Jēzus atklāsme pašam par sevi Jaunās De-
rības liecībā – tas viss norāda, ka, attiecinot uz Dievu un cilvēku Jēzu 
titulu Cilvēka Dēls, tiek uzsvērts, ka Viņš pārstāv Dieva ļaudis – dibinot 
tiem Dieva valstību  – un arī valda pār Dieva ļaudīm (un tiesā visu 
pasauli) Dieva Tēva vārdā, pārstāvot Viņa varu. Tieši šādas domas tiek 
paustas arī Dan 7:13–14, stāstot par to, ka “kāds kā Cilvēka Dēls savā 
izskatā .. pienāca pie cienījamā sirmgalvja” un Viņam tad tika piešķirta 
“vara, godība un valdīšana”, lai tie, kas no visām tautām, tautībām un 
valodām tiks vesti Viņa valstībā, pielūgtu Viņu mūžīgi mūžos.
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Ekskurss

Septiņas sagatavošanas  
vēstules (2:1–3:22)

Septiņas vēstules Atklāsmes grāmatā
Vēstules septiņām baznīcām Atklāsmes grāmatas ietvaros veido 

atsevišķu literāru vienību. Tā kā vēstules ir septiņas, daži komentētāji 
iesaka tās interpretēt kā piederīgas pie pravietiskās vīzijas vēsts1, kura 
tiek ietērpta septiņdaļīgā literārā struktūrā.2 Ikviena no septiņkārtī-
gajām Atklāsmes grāmatas sadaļām (septiņi zīmogi, septiņas bazūnes, 
septiņi kausi) stāsta par notikumiem uz zemes noteiktos laika periodos 
vai / un attēlo tos. Tātad, pēc to interpretētāju domām, kuri uzskata 
Atklāsmes grāmatu par vēsturiski secīgu notikumu atainojumu, tas 
nozīmētu, ka septiņas vēstules sniedz informāciju par laika posmu 
no Kristus pirmās nākšanas līdz vēsturiskajam laikam, kad norisinās 
ciešanas, kas aprakstītas Atkl 6:1–18:24.3 Interpretētāji, kuri uzskata 
Atklāsmes grāmatu par ciklisku veidojumu, teiktu, ka septiņas vēstules 
sniedz paralēlu informāciju par vienu un to pašu ciešanu laiku, un tas 
tiek aprakstīts katrā no septiņkārtīgajām sadaļām (respektīvi, septiņas 
vēstules, septiņi zīmogi, septiņas bazūnes un septiņi kausi – visi ataino 
vienu un to pašu vispārīgo laika periodu).4

Šajā komentārā tiek pausts viedoklis, ka Atklāsmes grāmatas trīs 
septiņkārtīgo sadaļu (septiņi zīmogi, septiņas bazūnes, septiņi kausi) 
struktūra ir cikliska un ikviens no šiem fragmentiem aptver laika pe-
riodu starp Kristus pirmo un otro adventu. Taču septiņas vēstules ir 
atšķirīgas. Atšķirībā no septiņiem zīmogiem, bazūnēm un kausiem tās 
nesniedz informāciju par laika periodiem. Citi komentētāji, uzskatot, 
ka septiņas vēstules nesniedz pravietojumu par vēsturiski secīgiem 
notikumiem, izsaka pieņēmumu, ka sākotnēji tās nav piederējušas 
pie Atklāsmes grāmatas, bet esot tai pievienotas vēlāk.5 Tomēr šāds 
1 “Pravietiskās vīzijas vēsts” attiecas uz Atkl 4:1–22:5, ko Jānis skata vīzijā. Vīzija kā atklāsmes līdzeklis tiek 
saukta arī par “pravietisku”, tāpēc ka tā ir līdzīga vīzijām, kuras piedzīvoja Vecās Derības pravieši, kā arī tāpēc, 
ka Jānis sauc savu darbu par “pravietojumu” (1:3; 22:7, 10, 18, 19).
2 Šādu interpretāciju sk. Hendriksen W. More Than Conquerors, kā arī T. LaHaye T. Revelation.
3 Piem., LaHaye T. Revelation.
4 Piem., Hendriksen W. More Than Conquerors.
5 Piem., Charles R. H. Revelation. 1:37–42; Ford J. M. Revelation. 55–56.
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skaidrojums nav pieņemams, jo tam nav nekāda tekstuāla pamatojuma, 
un šāda avotu kritika neder kanoniska teksta interpretācijā. Šīm vēs-
tulēm – arī nepiederot pie pravietiskā vēstījuma – Atklāsmes grāmatā 
tomēr ir ļoti liela nozīme.

Vēstules veido kopumu, kas ļoti atšķiras no visas pārējās Atklāsmes 
grāmatas daļas. Vai šīs septiņas ir īstas vēstules, kuras, iespējams, bija 
paredzēts izsūtīt individuāli, vai arī tās ir plašāka literāra darba daļas, 
kurš viss kopumā bija nosūtāms ikvienai baznīcai6, – jebkurā gadījumā 
tie ir paša paaugstinātā Kristus vēstījumi septiņām baznīcām. To no-
lūks un mērķis ir sagatavot to adresātus tās vēsts saņemšanai un lietošanai, 
kura ir ietverta vīzijās, sākot ar Atkl 4:1. Tādējādi vēstījumu uzdevums 
ir sagatavot un aicināt atgriezties.

Visām septiņām vēstulēm ir līdzīga literārā uzbūve (sk. 1. attēlu). 
Pirmām kārtām tiek nosaukts adresāts jeb vēsts saņēmējs: “[pilsētas] 
draudzes eņģelim”7, tam seko aprakstoša frāze, kurā tiek nosaukts au-
tors un sūtītājs – Jēzus Kristus. Tālāk katrā vēstulē tiek aprakstīti uz-
runātās draudzes konkrētie vēsturiskie apstākļi un darbs, ko draudze 
veic Kristus dēļ.8 Sūtītājs piemin arī briesmas, kas draud konkrētai 
draudzei tās locekļu grēku dēļ, kā arī trūkumus un vājības draudzes 
locekļu kristīgajā ticībā vai raksturā. Tālāk vēstules autors aicina tās 
saņēmēju atgriezties, lai sūtītājs neatņemtu tam viņa vietu. Tad seko 
svētības apsolījums tam, kurš atgriezīsies, paļausies un uzvarēs. Visas 
vēstules noslēdzas ar dedzīgu aicinājumu: “Kam ausis, tas lai dzird, 
ko Gars saka draudzēm.”9 Daudzskaitlis “draudzēm” netieši norāda, 
ka šīs ir “atklātas vēstules”, kuru autors paredz, ka visi klausītāji (vai 
lasītāji) dzirdēs visas septiņas vēstules.10

Septiņas baznīcas un Baznīca
Vēstules norāda, ka Kungs Kristus zina visu par savām draudzēm, 

par saviem ļaudīm. Konkrētām vēsturiskām draudzēm veltītajā saturā 
un vēstī slēpjas vispārinoša tendence. Vēstules ir būtiskas un node-
rīgas visu laiku kristiešiem – no Tā Kunga debesbraukšanas dienas 

6 Sal. Beckwith I. Apocalypse. 446–447. 
7 Atkl 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14.
8 Lielākoties katra vēstule ir lasāma tā, it kā būtu adresēta baznīcai kā vienam indivīdam.
9 Atkl 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22.
10 Līdzīgs pēc izteiksmes un nolūka ir evaņģēlijos bieži atkārtotais Jēzus aicinājums “Kam ausis ir, tas lai dzird” 
(piem., Mt 11:15; 13: 9, 43).
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līdz Viņa atgriešanās dienai laiku beigās. Tajās atklājas Kunga Kristus 
mīlestība un rūpes par savu baznīcu. Katras vēstules centrā ir attie-
cīgajai draudzei draudošās briesmas, un tās ir briesmas, kas jebkurā 
brīdī var apdraudēt ikvienu Kristus baznīcas locekli. Jebkurā konkrētā 
vietā un laikā baznīcas ticību var apdraudēt kāds konkrēts grēks vai 
vājība. Lai arī kas tas būtu, tās ir ļoti reālas briesmas kristiešu ticībai, 
un, ja tie neatgriežas, tas var iznīcināt viņu sadraudzību ar Kristu. 
Katras vēstules galīgais mērķis ir pievērst kristiešu uzmanību un ti-
cību apsolītajai svētībai. Ar šiem vēstījumiem Gars dod klausītājiem 
iespēju atgriezties, cieši pastāvēt un rast mierinājumu apsolītajā svētībā 
un cerībā uz uzvaru. Tādā veidā Gars sagatavo šo vēstuļu adresātus 
saņemt Atklāsmes grāmatas pravietisko vēsti (4:1–22:5).

Septiņas draudzes, kuras saņēma šīs vēstules, ir vēsturiski eksistē-
jušas tajā laikā, kad Jānis atradās Patmas trimdā (sk. 2. attēlu). Efesa, 
domājams, bija senākā un nozīmīgākā no šīm septiņām draudzēm, jo 
tā tiek minēta pirmā. Katras vēstules saturu nosaka katras draudzes at-
rašanās vieta, kā arī attiecīgajai pilsētai raksturīgie sociālie, politiskie 
un ekonomiskie apstākļi. Tomēr ikviena no vēstulēm ir domāta visām 
septiņām draudzēm, jo viss Atklāsmes grāmatas pravietojums – ie-
skaitot arī septiņas vēstules – bija jāsaņem un jāizlasa visiem. Lai gan 
sākotnējie, vēsturiskie Atklāsmes grāmatas adresāti bija šīs septiņas 
draudzes, tomēr tās adresāts ir visa baznīca visā pasaulē – gan tajos 
laikos, gan visos laikos līdz pat Tā Kunga atnākšanai. Tādējādi sep-
tiņas Mazāzijas draudzes pārstāv un simbolizē visas draudzes – visu 
baznīcu. Lai gan iespējams, ka šīs septiņas draudzes veidojušas kādu 
ģeogrāfisku vai ekleziastisku kopumu (ar bīskapa, apustuļa Jāņa, atra-
šanos Efesā), taču septiņas vēstules norāda, ka visa baznīca caur Gara 
septiņkārtīgo klātbūtni atrodas Kristus gādībā. Tātad septiņas draudzes 
ataino to, kā visa baznīca vienmēr atrodas Gara žēlastības, piedošanas, 
atjaunošanas, vadības un varas paspārnē.11

11 Nozīmīgu no pirmavotiem smeltu informāciju par pilsētām, kurās atradās septiņas draudzes, to apstākļiem un 
vēsturi sk. Ramsay W. M. Letters; Barclay W. Letters. 
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Atklāsmes grāmatas septiņas draudzes
2. attēls

“Draudzes eņģelis”
Katras atsevišķās draudzes eņģelis ir minēts kā attiecīgās vēstules 

saņēmējs. Atkl 1:11 Kunga Kristus bazūnei līdzīgā balss liek Jānim sūtīt 
atklāsmi septiņām draudzēm, bet Atklāsmes grāmatas 2. un 3. nodaļā 
katra vēstule tiek adresēta konkrētās draudzes eņģelim. Šie eņģeļi, kas 
pirmo reizi ir pieminēti Atkl 1:20, tiek atainoti ar septiņām zvaigznēm 
Kristus labajā rokā. Senie un mūsdienu komentētāji ir dažādās domās par 
šo eņģeļu identitāti. Daži uzskata, ka tie ir draudžu bīskapi jeb mācītāji.12 
Citi raksta, ka tie patiesi ir eņģeļi, Dieva debesu sūtņi.13 Vēl citi izprot šos 

12 Primāsijs (6. gs.; PL 68:803); Bīds (8. gs.; Explanatio Apocalypsis: Liber primus [PL 93: 137]); Lenski R. C. H. 
Revelation. 67–68. 
13 Andrejs (6. gs.; PG 106:232). Sk. Beckwith I. Apocalypse. 445–446. lpp. par interpretācijām un ar tām 
saistītajām problēmām. Kā arguments par labu domai, ka vārds a[ggelo" (eņģelis) tiek attiecināts uz bīskapu jeb 
mācītāju, tiek minēts pravieša Maleahija vārds, kas nozīmē ‘mans eņģelis (sūtnis)’. Galvenais arguments pret 
skaidrojumu, ka eņģeļi ir bīskapi jeb mācītāji, ir doma, ka šādam vārda lietojumam nav nekāda pamatojuma 
kristīgajā terminoloģijā. Tomēr arguments pret skaidrojumu, ka tie ir eņģeļi, debesu sūtņi, ir šāds: Atkl 1:11 
Jānim tiek pavēlēts uzrunāt ikvienu “draudzi”. 



69

eņģeļus kā simbolisku katras draudzes gara atainojumu, respektīvi, kā 
pašu draudzi un tās raksturu.14

Saskaņā ar visu Atklāsmes grāmatas garu draudžu eņģeļi vislabāk 
ir izprotami kā eņģeļi, Dieva debesu sūtņi. Vārds a[ggelo" (eņģelis) 
Atklāsmes grāmatā atkārtojas sešdesmit septiņas reizes, un, uzskatot 
septiņus draudžu eņģeļus par iespējamu izņēmumu, ir pilnīgi skaidrs, 
ka visos citos gadījumos šis vārds attiecas uz debesu sūtņiem vai tēliem. 
Piemēram, Atkl 1:1 teikts, ka tā ir Jēzus Kristus atklāsme, ko Viņam 
devis Dievs un ko Viņš, sūtīdams savu [Jēzus] eņģeli, darījis zināmu 
Jānim. Šis eņģelis nevar būt cilvēks, bet ir debesu būtne, kuru Jēzus 
sūta, lai tā sniegtu Jānim vēsti. Atklāsmes grāmatā vārdam “eņģelis” ir 
raksturīga tieši tāda nozīme un lietojums.

Atkl  8:1–2 septiņi eņģeļi pārņem no Kunga Kristus uzdevumu 
pasludināt šo vēsti Jānim. Iespējams, ka šie septiņi bazūnes eņģeļi ir 
septiņi septiņu draudžu eņģeļi.15 Tas, ka Atklāsmes grāmatā Dievs 
izmanto debesu eņģeļus, lai nosūtītu savu vārdu cilvēkiem, nav nekas 
pārsteidzošs16, jo Dievs izmantoja savus eņģeļus, lai sniegtu Bauslību 
Mozum Sīnaja kalnā (Apd 7:38, 53; Gal 3:19; Ebr 2:2), lai pasludinātu 
Jēzus dzimšanu (Mt 1:20; Lk 1:26–27; 2:8–9) un paziņotu par aug-
šāmcelšanos (Mt 28:2–7). Protams, ir iespējams arī skaidrojums, kurā 
septiņu draudžu eņģeļi simbolizē vai pārstāv bīskapus jeb mācītājus. 

Septiņu vēstuļu sagatavošanas funkcija

Katra vēstule tika adresēta konkrētai draudzei un ir aktuāla kon-
krētā situācijā – tās sarakstīšanas laikā. Tomēr visas vēstules – kā  
Atklāsmes grāmatas daļas – bija jāsaņem visām septiņās draudzēm. 
Lai gan Pāvila kanoniskās vēstules tika adresētas konkrētām drau-
dzēm un personām, tomēr tās pieder pie Svētajiem Rakstiem, kurus 
kristiešiem jāuzņem ikvienā laikā un vietā. Tāpat arī septiņām drau-
dzēm adresētās septiņas vēstules pieder pie Svētajiem Rakstiem, kas 
uzrunā visas baznīcas un visus kristiešus līdz pat laiku beigām. Tieši 
tāpēc katras vēstules beigās tiek teikti vārdi, kuri atgādina paša Jēzus 

14 Swete H. B. Apocalypse. 22; Mounce R. Revelation. 85.
15 Sk. komentāru par Atkl 8:2.
16 Sk. ekskursu “Eņģeļi kā starpnieki jūdu tradīcijā un Atklāsmes grāmatā”.
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iedrošinājumu (piem., Mt 13:9): “Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka 
draudzēm” (piem., Atkl 2:7).

Pilnīgais un svētais skaitlis “septiņi” norāda ne vien to, ka šīs septiņas 
draudzes simbolizē visu baznīcu, bet arī to, ka visas draudzes un visi 
kristieši ir pakļauti Dieva žēlastībai, piedošanai, atjaunošanai, vadībai 
un motivācijai caur Svētā Gara septiņkārtīgo klātbūtni (“septiņi gari” 
Atkl 1:4). Tādējādi septiņas draudzes simbolizē visu Jēzus Kristus baznīcu 
Svētā Gara rosinošajā iespaidā. Atklāsmes grāmatā skaitlis “divpadsmit” 
un tā reizinājumi “divdesmit četri” un 144 000 ataino Dieva baznīcu 
kā baznīcu17; skaitlis “septiņi” simbolizē Gara septiņkārtīgo klātbūtni 
un Gara pakļautībā un vadībā esošo baznīcu.

Vēstulēs minētie septiņi grēki un trūkumi (katra vēstule attiecas 
uz kādu konkrētu grēku) arī attiecas uz visām draudzēm un visiem 
kristiešiem. Lai gan katrai konkrētai draudzei ir specifiski grēki, 
tomēr visas draudzes un visi kristieši tiek kārdināti (un viegli var 
šādā kārdināšanā krist) ļauties vienai vai visām minētajām nostājām 
un attieksmēm. Šķiet, ka grēki un trūkumi veido zināmu sistēmu 
vai secīgumu, t. i., katram no grēkiem, sastaptam kārdināšanā, seko 
atbilstošs kārdinājums vai grēks. Kad kristieši pamet savu “pirmo 
mīlestību” uz Kristu (2:4), seko baiļu grēks vai vismaz kārdināšana 
krist šādā grēkā (2:10). Tad no bailēm izriet nākamais grēks – cenšanās 
kalpot gan Dievam, gan mantai un tādējādi arī elkdievības briesmas, 
kuras simbolizē Bileāma un Balaka mācība (2:14). Elkdievības grēks 
vai kārdinājums var vest pie Jezebeles viltus mācības (2:20), kurā tiek 
noliegta kristietības unikālā loma, tā sekas ir ticības un sirds apcie-
tināšanās (3:1). Kad tas ir noticis, mirst arī vēlēšanās izmantot visas 
iespējas kalpot citiem, sludinot Evaņģēliju (3:8). Beidzamais grēks, kas 
izriet no visa iepriekšteiktā, ir “remdenība” (3:16) attiecībās ar Kungu 
Kristu. Kad tas ir noticis, cilvēks ir pelnījis vienīgi to – tikt šķirtam no 
Dieva un izmestam no Viņa svētās klātbūtnes.

Ikviens no šiem grēkiem vai trūkumiem ne vien apdraud ļaužu ti-
cību, bet arī, ja tas netiek nožēlots, var vest pie citiem grēkiem, tādējādi 
kristieša ticība un dzīvība tiek apdraudēta arvien vairāk. Šie septiņi 
17 Atklāsmes grāmatas 12. nodaļā sievietei ir divpadsmit zvaigžņu kronis, kas norāda, ka viņa simbolizē 
baznīcu – sākumā Vecās Derības baznīcu, pēc tam Jaunās Derības baznīcu. Atklāsmes grāmatas 4. nodaļā 
divdesmit četri vecajie simbolizē visu Dieva baznīcu kopumā – gan jauno, gan veco. Atklāsmes grāmatas 
7. nodaļā 144 000 ataino karojošo baznīcu, kas gatava doties misijas uzdevumā, – kā pretstatu triumfējošajai 
baznīcai. 
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grēki ir septiņi nāves grēki, ar kuriem jāsaduras visiem kristiešiem un 
visām draudzēm kā ar nemitīgām briesmām kristieša dzīvei un liecī-
bai.18 Tāda apziņa ir nepieciešama patiesai grēku nožēlai, svētīgai grēku 
nožēlai, kura sagatavo sirdi saņemt Atklāsmes grāmatas vēsti. 

Tāpat kā septiņi grēki, arī runātāja septiņas pazīmes ir skatāmas 
atsevišķi un pēc tam kopumā. Pirmajā vēstulē Kungs Kristus atklājas 
kā tas, kurš tur labajā rokā septiņas zvaigznes un staigā septiņu zelta 
lukturu vidū (2:1). Līdz ar to Viņš pasludina, ka Viņš ir baznīcas Kungs 
un Tas, kurš caur saviem eņģeļiem sniedz Dieva atklāsmi (1:1). Otrajā 
vēstulē Viņš identificē sevi kā baznīcas Glābēju, teikdams, ka ir Pirmais 
un Pēdējais, kas bija miris un tapis dzīvs (2:8). Trešajā vēstulē Viņa 
atsauce uz zobenu, abās pusēs asu, norāda uz Viņu kā tiesnesi (2:12). 
Ceturtajā vēstulē – Tiatīras draudzei – Kungs Kristus norāda, ka Viņš 
ar savu varu un majestātiskumu ir visuzinošs un visuresošs, atgādinot 
baznīcai, ka Viņa acis ir kā uguns liesmas un kājas līdzīgas mirdzošam 
varam (2:18). Piektajā vēstulē ar atsauci uz septiņiem Dieva gariem 
un septiņām zvaigznēm (3:1) Tas Kungs atgādina savai baznīcai, ka 
Viņš sūta Mierinātāju, Svēto Garu, un vada eņģeļu palīdzību saviem 
svētajiem. Sestajā un septītajā vēstulē Jēzus atgādina baznīcai, ka tieši 
Viņš rada iespējas Evaņģēlija pasludināšanai, atsaucoties uz Dāvida 
atslēgu (3:7) un to, ka Viņš ir uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva 
radības sākums (3:14).

Ar šiem septiņiem aprakstiem lasītājam tiek skaidrots, ko nozīmē 
uzlūkot Jēzu Kristu kā “Cilvēka Dēlu” (1:13), kā paaugstināto baznīcas 
Kungu. Tādējādi Jēzus Kristus kā Cilvēka Dēla izskata apraksts At-
klāsmes grāmatas 1. nodaļā tiek skaidrots un papildināts 2. un 3. no-
daļā. Tas tiek darīts baznīcas dēļ, lai tā pilnīgi izprastu brīdinājumu un 
rastu mierinājumu savā Kungā. Un visbeidzot, šis detalizētais Cilvēka 
Dēla attēlojums atgādina baznīcai, ka paaugstinātais Kungs ir uzticējis 
savai tautai zemes virsū noteiktu misiju un ka Viņš piepildīs visas 
vajadzības šī uzdevuma pildīšanai, ja tā dzīvos grēku nožēlā un ticībā.

Visās vēstulēs (parasti sākumā daļā) galvenā uzmanība tiek pievērsta 
baznīcas grēkiem un trūkumiem, tādējādi aicinot to atgriezties, tomēr 
vēstuļu pamatmērķis ir stiprināt baznīcas ticību Kristus uzvarai. Jo 

18 Luteriskās ticības apliecības apgalvo: lai gan labie darbi neuzlabo kristieša stāvokli Dieva priekšā, taču ļaunie 
darbi var sagraut un ar laiku iznīcināt cilvēka ticību, tā ka viņš zaudē pestīšanu (KF Pd IV 31–35.).
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visas vēstules noslēdzas ar mūžīgas svētības apsolījumu tam, kurš uz-
var.19 Septiņi Evaņģēlija apsolījumi tiek dāvāti frāzēs, kuras attiecas 
uz nākotni, lai atgādinātu klausītājam, ka Kristus uzvara sasniedz 
savu pilno un galīgo piepildījumu tiešā Dieva klātbūtnē mūžīgā dzīvē. 
Kristietis, kurš uzvar, ir tas, kurš iztur kārdinājumu un ciešanu laiku 
un ir uzticīgs līdz pat savas zemes dzīves noslēgumam.

Pirmais apsolījums stāsta par dzīvības koku, kas ir Dieva paradīzē 
(2:7), un tas ir atgādinājums par mūžīgās dzīves līdzību ar Ēdenes 
dārzu. Otrais un trešais apsolījums liek skatīt ticības acīm to patiesību, 
ka mūžīgā nāve un elle kristietim ir iznīcināta uz mūžiem (2:11), jo 
viņš Kristū ir atzīts par nevainīgu un viņu uztur manna no debesīm 
(2:17). Ceturtajā un piektajā vēstulē tiek apsolīts, ka kristietis pie-
dalīsies Kristus mūžīgajā valdīšanā (2:26–29), tērpies baltās drānās, 
un viņa vārds būs ierakstīts dzīvības grāmatā (3:5). Sestā un septītā 
vēstule sniedz brīnišķīgus apsolījumus par dzīvi jaunajā Jeruzālemē 
Dieva vārda dēļ (3:12). Jaunajā Jeruzālemē Dieva svētie sēdēs kopā ar 
Viņu Viņa goda krēslā un Kristus goda krēslā (3:21). Šie eshatoloģiskie 
apsolījumi neapšaubāmi ir aicinājums baznīcai pieminēt dāvāto Dieva 
mīlestību un godu, kas tai tiek uzticēts Kristū.

Taču baznīca vēl nav mūžīgajā godībā. Tā joprojām ir lielās ciešanās, 
tomēr to uztur ticība un tā turpina Kunga uzticēto misijas uzdevumu. 
Atklāsmes grāmatas pravietiskais vēstījums, kas sākas 4. nodaļā, kļūs 
par tās darbības programmu un norādījumiem, par mierinājumu un 
inspirācijas avotu šajā darbā. Nosodot grēku, aicinot atgriezties un 
iedrošinot ar Evaņģēlija vēsti, 2. un 3. nodaļas vēstules sagatavo baz-
nīcas sirdi atklāsmes saņemšanai.

19 Ievērojiet, ka kristietis, kas uzvar (particips no nikaw ‘uzvarēt’, 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21), sasniedz šo uzvaru 
Kristus uzvaras dēļ (otrais nikaw atkārtojums 3:21). Un šī uzvara tiek panākta, ticot uz Jēzu Kristu (1Jņ 5:5).
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Atklāsmes 2:1–7

Efesas draudzes eņģelim

Tulkojums
2. 1Efesas draudzes eņģelim raksti: 
 “Tā saka Tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta 
lukturu vidū: 2Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību un ka tu nevari panest 
ļaunus cilvēkus un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi 
atradis tos par melkuļiem. 3Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis Mana Vārda dēļ un 
neesi piekusis. 4Bet Man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. 5Tad 
nu pārdomā, no kā tu esi atkritis; atgriezies un dari pirmos darbus. Bet, ja ne, tad Es 
nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. 6Bet tas tev 
ir, ka tu ienīsti nikolaītu darbus, ko arī Es ienīstu. 7Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars 
saka draudzēm: tam, kas uzvar, Es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē.”

Tekstuālās piezīmes
1.  ∆Efevsw/ — Efesa  līdz ar Smirnu un Pergamu sacentās par godpilno Āzijas provin-
ces  lielākās  pilsētas  nosaukumu. Laika  gaitā  tā  kļuva  par  galveno  tirdzniecības  centru 
un,  aizstājot  Pergamu,  kļuva  par  provinces  galvaspilsētu.  Efesa  atradās  pie  Kaisteras 
upes  grīvas,  Egejas  jūras  līča  krastā.  1.  gadsimta  vidū  tajā  bija  aptuveni  ceturtdaļmil-
jona  iedzīvotāju.  Tas  bija  nozīmīgs  ekonomiskais  centrs  trīs  lielu  tirdzniecības  ceļu 
krustojumā.  Efesā  plauka  imperatora  kults  un  galvenais  templis  tika  veltīts  Flāviju 
dzimtas  imperatoriem: Vespasiānam  (kurš  valdīja  no  69.  līdz  79.  gadam)  un  viņa  di-
viem  dēliem  –  Titam  (79–81)  un  Domiciānam  (81–96).20  Domiciānu  grieķi  uzskatī-
ja  par  dievu;  viņa  valdīšanas  laiku  (īpaši  pēdējos  gadus)  raksturo  vispārējs  terors.  Ei-
sebijs  raksta,  ka  šajā  laikā  tika  vajāti  arī  kristieši.21  Tieši  Domiciāna  valdīšanas  laikā  
20 Par arheoloģiskajām liecībām, kas saistītas ar šo templi un citiem, sk. Friesen S. Ephesus: Key to a Vision in 
Revelation. 
21 Ecclesiastical History. 3.17–18; sal. 4.26.9. Pirmajā Klementa vēstulē, kas sarakstīta apmēram 96. g. pēc 
Kr., Domiciāna valdīšanas beigu posmā, ir pieminētas “pēkšņas un atkārtotas nelaimes un posts, kas mūs ir 
piemeklējis” (1:1). Domiciāns piedēvēja sev dievišķus titulus un lika pielūgt sevi kā imperatoru jau savas dzīves 
laikā (Suetonius. Lives of the twelve Caesars., Domitian, 13). Romiešu vēsturnieks Dio Cassius savā Romas 
vēsturē, 67.14.1–2, raksta, ka Domiciāns lika nogalināt savu brālēnu Titu Flāviju Klementu – kurš izrādīja 
interesei par jūdaismu –, apsūdzot viņu ajqeovth", “ateismā” (LSJ, II 1) jeb “nevērībā pret valsts dieviem” (LSJ, 
II 2 tiek minēts šis Dio Cassius darba fragments). Ar tādu pašu apsūdzību Domiciāns izsūtīja trimdā arī savu 
māsīcu Flāviju Domicillu – Klementa sievu. Tas, ka Klements un Domicilla “bija pievērsušies jūdaismam, ir 
viens no šī avota acīmredzamākajiem interpretācijas veidiem, kuram piekrīt arī daži komentētāji. ..Tomēr citi 
zinātnieki uzskata, ka šī atsauce attiecas uz kristietību, jo Dio – liekas, ar nolūku – nekad to nemin vārdā, bet 
terminu “ateisms” būtu grūti attiecināt uz Romas impērijā legāli atļauto reliģiju – jūdaismu. Taču tas bieži 
tika attiecināts uz kristiešiem, kuri noniecināja Romas nacionālo reliģiju (un tika apsūdzēti arī “jūdu tradīciju” 
piekopšanā).” (Maier P. L. The Flames of Rome. [Garden City, NY: Doubleday, 1981] 442.) 
Turklāt “ceturtā gadsimta kristīgajā tradīcijā Domicilla tika uzskatīta par kristieti” (Chadwick H. The 
Early Church. [Middlesex, England: Penguin, 1967] 26.), un viņai piederēja vienas no Romas senākajām 
katakombām. 
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Jānis sarakstīja Atklāsmes grāmatu.1 Pāvils ar Apollu, Priskillu un Akvilu darbojās kris-
tīgās draudzes dibināšanā  jau  ilgu  laiku, pirms  Jānis kļuva par Efesas draudzes bīska-
pu (Apd 18:18–19).2 Valdošais kults bija dievietes Diānas pielūgšana (grieķu Artemīda). 
Viņai par godu tika uzbūvēts varens templis (apmēram četras reizes lielāks nekā Atēnu 
Partenons).
6. Nikolai>tẁn — Nikolaīti bija sektas  locekļi, kuras dibinātājs bija kāds Nikovlao". 
Daži uzsakta, ka tas bijis viens no Apd 6:5 minētajiem septiņiem diakoniem.3 Taču tas 
ir visai apšaubāmi kaut vai tādēļ, ka šī sekta eksistējusi daudz vēlākā laikā, nekā dzīvojis 
Apd 6. nodaļā minētais diakons. Taču Irenejs piemin, ka tā bijusi antinomiāņu sekta, kas 
pretendējusi uz īpašu atļauju krist jutekliskos miesas grēkos. Lai cik ļauna ir bijusi šīs sek-
tas ietekme, tomēr saskaņā ar Eisebija rakstīto tās pastāvēšanas laiks nav bijis visai ilgs.4 
Laikā, kad  tika sarakstīta Atklāsmes grāmata, viņu mācībai bija  liela  ietekme Pergamā 
(Atkl 2:15) un Efesā.
7. tẁ/ nikẁnti .. aujtẁ/ (tam, kas uzvar) — Vārda aujtẁ/ lietojums pēc tẁ/ nikẁnti ir lieks, 
un  iespējams,  ka  tas  atspoguļo  ebreju  idiomu.5 nikavw ir  viens  no  Jāņa  iemīļotākajiem 
vārdiem. No divdesmit astoņiem tā lietojuma gadījumiem Jaunajā Derībā septiņpadsmit ir 
Atklāsmes grāmatā, seši – Jāņa pirmajā vēstulē un viens – Jāņa evaņģēlijā. Lietvārds nivkh 
Jaunajā Derībā ir sastopams tikai vienu reizi – 1Jņ 5:4, kur kristieša “uzvara”, kas, pārva-
rējusi pasauli, tiek pielīdzināta “ticībai” (pivsti"). Ikviena no septiņām vēstulēm beidzas 
ar apsolījumu kristietim, kurš “ir uzvarošs” jeb “uzvar”.6 
 paradeivsw/ (paradīzē) — Sākotnēji radies no persiešu vārda paravdeiso" un nozī-
mēja ‘prieka dārzs’. Šo vārdu pārņēma LXX, un tas tika izmantots 1Moz 2:8–9, tulkojot 
no senebreju valodas vārdu   attiecībā uz Ēdenes dārzu. (Ēdene –   – nozīmē ‘bauda, 
prieks’.)  Jūdaismā vārds  “paradīze”  apzīmēja  taisno  apmešanās vietu pēcnāves dzīvē.7 
Jaunajā Derībā šis vārds izmantots trīs reizes: Lk 23:43 tas attiecas uz taisno apmešanās 
vietu pēcnāves dzīvē  (pie Kristus);  2Kor 12:4 Pāvils  saka par  sevi,  ka viņš  ir  aizrauts 
paradīzē; un arī šajā pantā. Atkl 2:7 tas attiecas uz svētīgo, taisnajiem paredzēto pēcnāves 
apmešanās vietu, kur tie varēs ēst no “dzīvības koka”, kura augļi tika aizliegti Ādamam un 
Ievai pēc viņu grēkā krišanas (1Moz 3:22–24). “Paradīzes” un “dzīvības koka” pieminē-
jums liek šīs pēdējās Bībeles grāmatas lasītājam atgriezties pie Svēto Rakstu paša sākuma, 
kā arī pie jaunas zemes un jaunas debess pieminējuma (Atkl 22:1–2).

1 Irenejs. Against Heresies. 5.30.3.
2 Amfiteātris, kurā notika pūļa nemieri pret Pāvilu (Apd 19:23–41), joprojām ir skatāms senās Efesas daļā, kas 
izcelta no drupām.
3 Irenaeus. Against Heresies. 1.26.3, citēts no Mounce R. Revelation. 89. 
4 Ecclesiastical History. 3. 29.1. Plašākus baznīctēvu liecību materiālus par nikolaītiem un to iespējamo saistību 
ar bileāmītiem (sal. 2: 14, 20) sk. Charles R. H. Revelation. 1:52–53.
5 Sk. tekstuālās piezīmes par vārdu aujthn Atkl 3:8.
6 Sk. ekskursu “Septiņas sagatavošanas vēstules”. 
7 1. Ēnoha 60:7–8, 23; 61:12; 70:4; 2. Ēnoha 9:1; 42:3; Ābrahāma apokalipse 21:6–7, citēts no Jeremias J. 
“paravdeiso"” // TDNT 5:767, n. 25; sk. 5:765–773.



75

Komentārs
Kas ir runātājs (2:1)

Paaugstinātais Kristus identificē sevi ar šīs vēstules autoru, pieminot 
sevi kā to, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu 
zelta lukturu vidū. Tas liek mums atkal pievērsties Atkl 1:12 un 1:16. 
Sākuma vīzijā, kurā Jānim tiek dots uzdevums (1:9–20), Kungs Kristus 
tur labajā rokā septiņas zvaigznes un staigā septiņu zelta lukturu vidū. 
Zvaigznes ir septiņu draudžu eņģeļi, un lukturi ir pašas draudzes 
(1:20). Kristus ir eņģeļu un draudžu Kungs. Viņš valda pār eņģeļiem, 
likdams tiem nodot vēstules draudzēm. Lai gan Viņa klātbūtne nav 
redzama, tomēr Viņš Garā ir pie savām draudzēm un savas baznīcas 
vidū (2:7). Tādējādi, atklājoties kā “Cilvēka Dēls” (1:13), Kungs Kristus 
atgādina baznīcai, ka Viņš ir gan Kungs, gan Soģis. Caur savu klātbūtni 
Garā Viņš uzrunā baznīcu ne vien kā tās sargātājs, kurš tur baznīcu 
savā rokā, bet arī kā tās tiesnesis. Būdams tiesnesis, Viņš aicina baznīcu 
atgriezties (2:5), paužot savu mīlestību un rūpes. 

Kas Viņam zināms (2:2–4)
Tas Kungs zina savas baznīcas darbošanos.8 Īpaši Viņš seko tam, cik 

modra baznīca ir pret viltus apustuļiem, viltus mācītājiem, kuri ar savu 
mācību ir taisnības ienaidnieki (sk. 1Jņ 4:1–6). Viņš redz, cik pacietīgi 
baznīca panes nogurumu, ko izraisa nemitīgās pūles un modrība (sk. 
Atkl 1:9; 3:10). Dieva svēto pacietība nemieros un ciešanās ir pazīme, 
kas atklāj viņus kā Dieva ļaudis (13:10) un kas pierāda viņu ticību un 
paklausību Dieva pavēlēm (14:12). 

Tas, ko Tas Kungs atzīst par sliktu Efesas draudzē (un, protams, 
šādas briesmas draud visiem kristiešiem), ir tas, ka Dieva ļaudis ir 
atstājuši “savu pirmo mīlestību” (2:4). Jānis ir pazīstams kā “mīlestības 
māceklis” ne vien tāpēc, ka viņš ir bijis īpaši tuvās attiecībās ar Jēzu 
Kristu (Jņ 19:26), bet arī tāpēc, ka viņš tik plaši apliecina Dieva mīles-
tību Kristū uz visu pasauli.9 Jēzus teica saviem mācekļiem, lai tie cits 
citu mīl, kā Viņš tos ir mīlējis (Jņ 13:34), un ka nevienam nav lielākas 
8 “Es zinu tavus darbus” tiek atkārtots Atkl 2:2, 19; 3:1, 8, 15. Turklāt Kungs piemin darbus (e[rga) Atkl 2:5, 6, 
22, 23, 26; 3:2.
9 No simts četrdesmit trīs reizēm, kurās vārds ajgapavw (mīlēt) izmantots Jaunajā Derībā, septiņdesmit divi 
gadījumi ir Jāņa sarakstītajos darbos. Vārds ajgapavw trīsdesmit septiņas reizes lietots Jāņa evaņģēlijā, divdesmit 
astoņas reizes – 1. Jāņa vēstulē, četras reizes – Atklāsmes grāmatā, divas reizes – 2. Jāņa vēstulē un vienu reizi – 
3. Jāņa vēstulē. (Salīdzinājumam – Lūka to lieto trīspadsmit reizes.). Lietvārds ajgavph (mīlestība) 1. Jāņa vēstulē 
ir sastopams astoņpadsmit reizes, un tas ir biežāk nekā jebkurā citā Jaunās Derības daļā. 
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mīlestības “kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem” 
(Jņ 15:13). Tieši šādas mīlestības dēļ Dievs devis savu vienpiedzimušo 
Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu (Jņ 3:16). Tāda ir “pirmā 
mīlestība” (Atkl 2:4), sākotnējā mīlestība – Dieva mīlestība Kristū. No 
tās ceļas visa pārējā mīlestība un visi mīlestības darbi. 

Baznīca bija atkritusi no šīs mīlestības, no Tā, kas to bija izpircis un 
pestījis. Tās locekļi bija atteikušies no Dieva mīlestības, kas saistīja tos 
pie Dieva un citu pie cita; Dieva mīlestībai vairs nebija pirmšķirīgas 
nozīmes viņu dzīvēs. “Tu esi atstājis savu pirmo mīlestību” (2:4) – ir 
galvenais grēks, no kura izriet visi pārējie sekojošajās sešās vēstulēs 
pieminētie grēki. Tas, kādā veidā draudze bija atstājusi savu pirmo 
mīlestību, netiek pieminēts, taču nākamajās sešās vēstulēs nosauktie 
grēki un trūkumi norāda, kā izpaudās šī novēršanās no mīlestības.10

Aicinājums atgriezties (2:5–6)
Draudze ir atkritusi, un, ja tā neatgriezīsies, Tas Kungs draud atņemt 

tai vietu Viņa klātbūtnē (2:5). Atgriešanās priekšnoteikums ir pirmās 
mīlestības atcerēšanās un atziņa, ka draudze no tās ir atkritusi. Dieva 
Gars caur šo Atklāsmes grāmatas vēstuli sniedz šādu atgādinājumu 
un veicina nožēlu un ticību. Dieva mīlestība un piedošana Kristū 
tiek saņemta vēlreiz, no jauna. Tam seko grēku nožēlas cienīgi darbi 
(sal.  Mt  3:8), t. i., darbi, kas izriet no pirmās mīlestības un parāda 
to citiem. Tādi bija Efesas kristiešu – un visu kristiešu – “pirmie 
darbi” (2:5).

Efesas draudze nav kritusi tik zemu, lai pieņemtu izvirtušo niko-
laītu darbus. Tāda rīcība apkaunotu viņu ticību ar viltus pielūgsmi, 
iekārēm un pagāniskiem darbiem (sal. Rm 1:18–31). Tas, ka vēstulē 
uzrunātie ļaudis ienīst11 nikolaītu darbus, un tas, ka Jēzus nosauc 
viņus par “draudzi” (2:1), norāda, ka tie ir ticīgie, kuri ir pasaulē, nevis 
neticīgie, kuri ir no šīs pasaules. Tādējādi viņi tiek uzslavēti par savu 

10 “Pirmā [prwvthn] mīlestība” (2:4) atgādina arī to, ka Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas 
dvēseles, un no visa sava prāta “ir augstākais un pirmais [prwvth] bauslis” (Mt 22:38). “Pirmie [prw`ta] darbi” 
(Atkl 2:5) norāda, ka tad, kad viņi tikai pievērsās ticībai, viņu “pirmā mīlestība” bija acīmredzama. Kad Pāvils 
rakstīja efesiešiem (iespējams kādus trīsdesmit gadus iepriekš), viņš slavēja viņu “mīlestību uz visiem svētajiem” 
(Ef 1:15) un nosauca viņus kā tos, kas vieni no pirmajiem “jau iepriekš [prohlpikovta"] savu cerību likuši uz 
Kristu” (Ef 1:12).
11 “Pirmā mīlestība” (2:4) pret Dievu Kristū aicina cilvēku uz patiesību. Tā viņš kļūst par visa viltus ienaidnieku – 
kā citos (2:2, 6), tā arī sevī pašā (2:4–5)! No naida pret herētiķiem un nesamierināšanās ar ļaunajiem izriet 
ikdienā nepieciešamā grēku nožēla.
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nepiekāpīgo modrību pret ļauniem cilvēkiem un melkuļiem (2:2), bet 
tiek arī brīdināti un aicināti atgriezties, jo šajā pasaulē kristietis dzīvo 
nemitīgā grēku nožēlā.12

Apsolījums (2:7)
Tas Kungs lūdz savu draudzi atgriezties, un tie, kas to darīs, ie-

klausoties Gara brīdinošajā vārdā, saņems mūžīgās dzīves svētīgo 
apsolījumu. Tā ir viņu uzvara, tā ir viņu ticība (sal. 1Jņ 5:4). “Dzīvības 
koks” un “paradīze” (Atkl 2:7) sniedz jaunās dzīves apsolījumu jaunā 
zemē un jaunās debesīs, atjaunotajā Ēdenes dārzā.13

12 Mārtiņa Lutera 95 tēžu pirmo tēzi sk.: Dr. Mārtiņa Lutera darbu izlase, 1. sējums. Rīga: Luterisma 
mantojuma fonds, 2019. - 49. lpp.).
13 Sk. Atkl 22:1–5 komentāru.


