
Pēdējas ižetas
ov. iāksti par tām uauuz runā.Pēdējās lietas sevisķi kr. otrā 

atna^oana,ieņem svariņu vietu vioCaur ov. ra-tot. liībeles pētnie
ki oNokaitiJuoi pari par 1000 rakstu vietām, «.uras runā per pēdējā 
ām lietām.Jaunā cerība to vien ir P&* ^Bristus pats daudz r
runājis par pēdējam lietām,sevi^*i ^ar aavu otro atnākšanu,Tāt: t P 
Pāvils un īēter^ *ar to runā.Ap. «J mis mums aevis veselu pēdējo 
laiku atkiasmes* grāmatu.

21/Pirmā kristīgā urauuze ticēja un gaidīja uz ka.. otro atnākša-

lailSiftši domāja vairāk par 
līņi apzinājās,

ka būs divi stāvokļi:g£tavība ieiet Kr. ^oaitā-vai palikt ārpusē 
Ap. Jānis r»ksta:"Bērniņi paliekat Viņā,lai kod vi$š parādīsies, 
mum3 būtu pilnīga drošsiraiba un mēsvViņam atnākot ,nepaliktu 
kaunā.1. J.2;28.jaucamā "ap,ust. ticības apiieciba"ir ietilpināti 
vārdi"... no kurienes vViņš atkal atnāks tiesāt dzivos un mirušos"
"Nikejas ticības apliecība,kuru vēlāk pieņēma, īīazīgi sacīts*

-'/Visi nopietnie kristieši, Visi Kr« araudzes vēstures gaitā ir 
ticējumi Kr. II atnansanfei. Augustīns ticēja kr« ot rai atnākšanai 
Keformatori;i>uters, kaivins,riūbmeijers ticēja kr. otrai atnākšanai 
Vesīejs uzskatīja ,ka cerība kr. otrai *tnādē&nai , ir kā uguns, k 
kas uitur ue^saii visa kristie ̂ u kaiposanā.Karejs iperdž«ns,xj.ving 
stons, 'iuUdija un visi citi nopietnie .uieva vīri tikusi iedvesmoti 
,Caur cc» ibu kr, otrajai atnākšanai.
iiunājot par mūsu ticīgo aprindām, v .ram sacīt, ka pastāv divi no 

virzieni.vieni, kuri tic jor, irīzai atnaksanai,interesējās., runā 
par to dažkārt -om aizkustināti no' tus,bet tomēr biezi vien pie^ 

iež maz vērības KX atnākšanai problēmai.Viņi uzskata-ticīgam jā 
būt vienaēr gatavam ,v.-i kr nak viņa dzīves iikā,vai nenāk un vipi 
caur navi tiek saukti prom no sis uzlves.Pareizāk būs,,kad mās 
ievērojam abas lietas-^aiaam un gatavojamies..kad mēs ne tikai cen 
samies oūt ^atavi,bet kad mfts ari interesējamies, iedziļinājāmies 
Kr otrās atnākšanas problfaās*:ņemam vērā laiku zīmes,gaidam Vi^u, 
vēlamies, ka Viņs nāktu ,;.uau azīves laikā.

Ja mūsu nootāja būs paieiza,veselīga tā tieši iedvesmos mūs ga
tavoties uz s>o uienu, iedveomoo darīt arī tos pienākumus, kas mums 
jādara pirms kr. nāk.^ī cerība ir vienmēr spirnojķusi Kr. draudzi- 
To reazam sevis^i atmodas *i laikos ,kaa si cesiba parasti ir 
spēcina, ka tā spārnojusi ticīgos!

Mums i-an juievēro un jamacās no klūaām.ķas aizgājuši maidībās, 
...noteikdami xaiku ,kad kr nāks. ki. pats teic:"Bet to dienu un stu 
nau nevieno nt.zin,ne debess eņģeļi, ne Jēls, kā vien Tēvs."kat» 24 
;3bo

Kristus atnākšanas zīmes.Būs morāla pagrimšana .Pāvils raksta 
Timotejam*"iei zini to,ka pastaiajas dienās iestāsies grūti laiki 
.Jo cilvēks būs pč-tmīlifcs,mantas *ārīti, lielīgi, augstprātīgi,, ze 
imotāji,nepaklausīgi vecākiem,.nepateicīgi,j4neganti , nemīli nes& 
mierināmi, a^me^otaji, nes?valdīji,laba n a*Ji^nodevēji, pāroteidzī
* ,mīlēdami vairāk baudas, nekā Dievu,Izrādīdami ārēju svētbijību

bet tās spēku noliegdtmi-no tādiem izvairies."2.Zim»3sI—5*£ie 
vārai rāda, ka ciivēki būs ar zemu samaitātu rakoturu.

Cilvēki nouosles baudām._ .Vai tā nav mūslaiku parādība?
Ņemiet alkohola lietošanu,tā šoaien apdraud cilvēci.Lodien dzer 
ne tikai vīrieti, bet arī sievietes un pusaudži.So pasu varam sa
cīt par smēķē šanu.-imēķē ne tikai sievietes, bet pat bērni.Vēsture 
stāsta par pagrimšanu dzeršanā senajā Bābelē,«rieķijā* Romā.Tāpēc 
arī šis kuitūrasgāja tojš.let tā3 bija tikai lokālas parādības.

Lodien visā kuituraiajā ^aoauiēsgan Amerikā, gan rietumu valstīs, 
gan arī ^ie mu.no, aikonoia briesmas progresēo

Ņemiet j-aulibas Šķiršanas un netikumību visuar _.Tās ir izplati 
jušas visās_kuxturalajas valstis.Tā draud vispār iznīcināt ģimenes 
dzīvi.Ja ari dzīvo kaau brīai Ķepā,tā vēl nav nekāda ģimenes uzīve



sociologi neatrod iespēju novērst tc,
Neuakiāusiba vecākiem un maz&ad. noziedzība. Tā progresē 

ās Kultūras valstis, aaz ās pat traģiskos apmēros.Vai senāk arī 
vajadzēja kādiem vecākiem griezties pie skolotājiem un uzraudzības 
iestādēm,iai palīdz tixt galā ar nepaklausīgajiem un palaidnīgiem 
bērniem,ar kuriem paoi vairs nespēj tikt galft.

Draudzes atkrišana, "Dievbijasanu liekas cienījam, bet viņas 
spēku aizliedz."£&d dzīvojam .uauaeķejas ^raudzes laikmetā,,kur rs 
ksturiga remdeniba,paoapmieiinatiba, garīga nabadzība. Tu sakises 
esmu batuts un pārkari oagāts un man nav nekāda trukuma, bet tu ne 
zini, ka tu eai neiaimig8,noāJ.ojams, nabags, akxs, un kails,"Apmie 
rinajas ar ārēju ieii^isku kaxposanufar arējam reiig. formām,bet 
dzīvē maz atšķiras no neticīgiem,mīlestība izdziest,netaisnība iet 
vairumā,To varam sact ne tikai par lielam koniesijām. kā katoļu, 
luterāņu,Anglikāņu , oet sis gars spiežas iekšā ari Babtistu,Metodi 
stu,,iresbiterāņu un citās sīkākās konfesijā»,KādSk Anglija» 
arķibīskāps iiamzājs saka:"Lai Afrikāņu un Āziātu misionāri nāk uz 

ū’&kiiifciiftž atgriezt pēckristiešu pagānus."Kāds A-nerikaņu

fT - & x ai a i m i s 8ilitž4«ižr? slJiiem

Tas pārņm pārņem sevišķi, tā saucamo,, "Kristīgo pasauli". Ir pat 
vairākas valstis, kur ateisms skaitās valstiska atziņa.Arī kris
tīgās draudzēs kristietībā spiežas iekši ateiski uzskati,tā sau
camā modernā teologi jā.Kas gan tieši nenoliedz Dievu un.Kr, kā 
vēsturisku personu,bet apšauba Kr, dievību.Viņa brīnišķīgo piedzim 
šanu,vietniecibu,augsāmceišangs un viņa atkal atnākšanu.Daudzas 
baznīcās kancelēs sludina mācīt, ar tādiem u^^katiem.lielas drau
dzēs arī lieium lielais vairākums arī netic vairs īsti Dievam 
Jēzum kriot. un j v , rakstiem kā aieva vārdiem,

Viitīfei kristi ari ir viena no pēdējo xaiku zīmēm. Amerikā un 
citas zemēs ir kas uzaoaas ,ka viņi ir mesiāniskas figūras un praa 
sa, lai viņus pielūdz,Ķīnā dauazi esot Mao-Ce Dūnu uzskatījusi par 
ķinas tautas kristu,Jēzus runadams par ^avu otro atnākšanu ir sa
cījis, ka tāui t-ūs pirms Viņs nāks "Ja tad, kas jums sacīs jiteozi, š 
se ir kristus,vai tur,tad neticiet, ji uzstāsies viltus kristi un 
viltus pravieši un darīs xielas zīmes un brīnumus,lai pieviltu, ja 
iespējams,arī izreazētos.Mat.24:23-4,

Svanķgiija sxudinašana visām tautām. Kr. teic:"Un šīs valstība
tām.un

tautām un uauasās vietas notiek lielas atgriešanās,jaunieši atgrie 
žas un kļūst ueazigi kaipoša nā Kr.Kad Biiijs Grems noturēja ko- 
rejā savas sapux.es,viņa piedzīvoja vislielāko apmeklētāju skaitu- 
aptuvenu milijonu.iar Indonēziju dzirdam, ka tur pieteicas tik 
daudz pie kristības, ka nespēje praktiski visus uzņemt draudzē un 
nokristīt .Tāpat Brazīlijā un Indijā notiek lielas atgrieš' an*\s,kā 
arī Āfrikā.

Kr, runājot par i«udekejas draudzi saka: "Redzi, ês stāvu durvju 
priekšā un kaiuttzinu.Ja kasdzird manu baisi un dūrvis at dara,
es ieiešu pie viya un tuiēsu ar viņu vakarmielastu un viņs ar foani 
Atkal,3:20. fteskatotie s uz vispārēju araud^u atkrišanu un re mde 
nību, ir kaosauzird jv.r, kaiuvējumus,durvis atver un piedzīvo 
ka kr, tura vakarēdienu ar viņiem un viņi ar kr.-gaxdi tiek kiati, 
dvēsele ats^irdainuta,iepriecinātā un stiprināta,Un viņi kļū st 
dedzīgi *.r xieciniekl«Kodās jaunatnes kustības, kas ar dedzīgu 
sirdi liecina par Jēzu,seko Jēzum, dzied par Jēzu,manto daudzus 
priekš Jēzus.kā Jēzus paudis daādo» grupējumos , kas skaitās jau 
simtos tūkstjjos.iapat katoļu ^.entekosti, kas galvenā kārtā sastāv 
no jauniešiem.Dr. Veslejs stāsta,ka i971, g. jūra tikuši kristīti

1158 jaunie Kr, sekotāji,kas ticis pārraidīts teievizijā.Dr, Vesle 
js vēl stasta, ka viņsiiustonā redzējis ka vairāk kā 4000 jaunies u 
apliecinājusi savu ticību Jēzum Kr. 0itā sanāksmē piedalījušies
ii.000 jauniešu, kas daus gadus atupakaļ atradušies noēiojamā
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s tAvokll; tagad iaimigi un |tptaUu«ViBi visi turoties k .v  - ir 
y.a brālīua ir viņu starp; , viņi ir pauaiziieuzi^i, i-en: s pēc sirus 
skaidrības,

Jānu t>..r iemanās ..avā__zem§ ua .->i Vfad nLCiv.naiad vaits noaibināra 
l'ā ir viena no svLrl^alca pioljā laika žTm§m7Kaa lašam āgrakos aut 
orns par Kr, otro atnākšanu,taa viņi to u..svēra kā nākotnes notiku 
mUtl'ag&d tas ir uoticis. juau nacionālā valsts ir noaicināta,Jēzus 
runājot j.ai pēaējiem laln-iem ir teicis: ".No zobena asmins tie krist
i»)̂ *tiar.fetSi|jHilllmJi81i:y!ivg«iin*iiS ak»tfeli-“ief;lSatllS1'u“ lme *«P* 
juk, 21;24,Ai-s rāda, ka mēs azivojam ļoti nopietna laikā,Jeru^ime 
oija o*.u*ēta no plāniem iiaz 1967,g*,kāds ievērojams valsts vira 
/Jan jmetd s aci jis j".Lielākais 20.g.s, brlmums nav atomenerģijas ; 
apaušana,uet jādu atgriešanās savā tēvu zeacē*"£as aara Izreaļa vai 
sti vidvairāk •• .^brinejamu ir ^kad viņa pēc 19 t*s* ,kad bija iz- 
kllain t- par vidu pasauli,atkal at0riezāo savā zemē un noaicināja 
savu valsti,Otras iāa<-d nav pasaule,

Jer|izaimed aic vnamaat j a unosana,Sv, rakstos rāda, ka t emplis ti 
&sil?t7»T21,oTd7TS'ffiplT3 mauI^leB' ūL norijas kalna vec-Jeruzalmē,J.. ļ 
J gjifu^ tā pamat- atroaas Unāra :noseja»kunamedāņi tic, ka snuname 

eas u .Plaucis ue besis no kadas klints, kad atroaas mo&ejas centra, 
».osejafceita no 1520-bfc 'lic, ka ši klints oijusi ta puti uz kā 
Abrāms^upurējid i.zāku,i*aukumu uz ka atrodas si kxints, ^āvias nopi 
rcid prieks paredzētā aitvnama būves,pirms 4*000 g*,ladēļ jūdiem s 
si ir *oti sv^ta vieta un uz sīs vietas tikai var jaunu tempii cel 
it.Omāras- šoseja atrodas uaal»ēji uz senā juau tempļa 1; aukuma,i-ir 
ms l'̂ o7*a» Juai- 31 aebij nekāda kontrole par Jeruzaimeo vecpiisē 
tu,Vairāk _aau simteņi*® jiaiem bija at^tuts azivot veepiiiitfi,
, i šauru sektorā, pie tā aauca mā"Raudu mūra",blakus, tempļa kalna

. ais raau mūris ii viss, kts juaiem palicis ni viņu senā tempļa 
un tāpēc tasviņiem ļoti dvētd.,1943 konfliktā ar arabiem ,,judu
īrecpirsētad kvartāls ticis nopostits un no tā laika nevienam jūdam 
ticēšot bijid atļ^ts azivot vecpilsētā,£et ISo7, g, juai okupēja

icisu Jeruzaimes vecpilsētu ,Jūdu kareivji skrējuši un skupdtijuši 
"nauftu mūra M akmeņus,

kops l&67,g, ^ara j~ai iedara izranu^us ap tempļa laukumu un ze 
sem iiauau muia l^ramumi notiek <īepenioa un saspīlētā politiskā 
*tāvoA.ļa uēļ,jo tie notiek tivi 0*āxa mošej• .i,aindsej am esot izde- 
'ied ie0ut ut* ,kāaa ēbrēju oniveisit .tes arāaiolo&a pavadībā 
vp..ejs.xēt xzraA.uiiūd.j^traktao dauazas vecpilsētas telpas,pagrabi,
*u < xr;.ausies , s , zem airapčiiii,xinase4js jautājis ^rua^iu^a^^Vai ii 
■l s  ̂x an j a t j a ca - oL teu.pxi,?i au sacījis* "JNi e, viĵ .s sacījis, ka jāda 
top d r aauaz ^ret«dtxoam,Uxtra rexi^iskie juai u^okata, ka tikai 
edija,kaa viņs nāks, varēs atjaunot teu.pii un tikai no xevja cî -t 
3 pēcnācējiem arlkst ieiet vissvētākā vietāfbet kamēr nevar piera 
tt, kuri ir no aevija ciits izcelsmes, tikmēr nevarot templi būvē 
t,wie reliģiskie vaaoņi ir preti pat tam,lai tuvāk izpētītu vietu

xx templis atrauies.
Otrs, un varbūt ^aiven_is kavekxis,ir musulmaņu arābi,kuri pat 

idkaia, ka katra rakšanās zem mošejas,c var apdrauast to»^u v aal 
^nais, ka rakumi tiek izdarīti sakarā ar tempļa ? tjeunosanu^.Kads

terikāņu korospoaents jautājid,kādam Ievērojamam izreaļa vestur^

ekam par tempļi atjauno sanu. Viņš s--cl jiss "Kad jūdi cēla pirmo 
ruzaiērcas templi, pagāja vesela paaudzss laiks un tā tas būs 
I mums"Kad kozoopodentd jaut-jis, sakarā ?r mošeju uz klint3,kur 
radās kādrei z templis, tas atbiiaējisj"kas zin, varbūt nāks kād 
zemess trīce".
Lai kā , Antikrista laikā t emplim ir jābūt gatavam,jo Antikris 
ou.viit-Lafc pravieša aar<.iba,pēc iv, rakstiem saistās ar templi, 
— .glz aušana |ļQaernle teoxogi neatzīst ticīgo aizraušanu,
i ir apdoxijis nakt un nemt savējos pie sevis,"Un kaa es būsu no 
jis un jums vietu sataisijis,es es taa nākšu atkai un ņemšu
i pie sevis,xai tur, kur as esmu ,būtu ari jus-"Un Mat24:40,4I 
am; "i'aa aivi būs> laukā,vienu paņems, otru atstās,aivus mals 
rnavas, vienu paņems, otru atotās".



[̂aunā derība, sakarā ar kr, atnākšana lietoti divi varai—apzīmēju» 
iI‘is _aizraušana ■ ^  paradi sanas * .Ai^rauoana nozīmē paņemšanu 
parādīšana nozīmē atkxāš anās.l I*e3,45l&#laaām: "Tas kunga nāks no 
debesim,k&d Dievs to pavēlēs,atskanot viraengeļa balsij un Dieva basū 
neiitaa pirmie celsies tie,kas ticībā uz Kr , miruši*Pēc tam mēs ji.lv 
ie,kas vēl pāri palikliši,kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā,padebeš 
os,pretī ta, kungam,I'ā mēs būsim kopā ar to Aungu vien®ēr.",Un rom, o 
sl§, lasam:jo visa radība ilgojas un ^aida uz to dienu kad Dieva bēra 
ni parādīsies savā godībā,"Tas ir, kad ar Kr, nāks debes padebešoa.Pi 
Pie aizraušanas Kr, nākm pēc »ava3 draudzes kā līgavainis,Pie par:ai 
šanās vīns nāk ar savu draudzi. lai valdītu par tautām,Pie,aizraušana 
as Viņa nenonāk uz zemis pie parādīšanās viņš nāk uz zemi,lai viņa 
kājas* stāvētu uz aļ^as Kal na,no kurienes Viņš uzbrauc* debesis.Aizra 
uāanaimūsu dienas var noti&t < ieaut kurā uriai,bet parādīšanās nevar 
notikļ; kamēr Antikristus nebūs atklājies un piepildījušies visi tie 
notiJf*ani,kas saistās ar Antiiuristus laikmetu,

Ji^a atklāsanas grāmatā netiek tieši rakstīts par ticīgo aizrsu- 
3anu1( bet to’ner to varam tur saskatīt,ir ievērības vērts, ka draudze 
no 1-4 nod , ir galvenais par ko tiek runāts, bet no 4-19 nod, v*ira 
netiek pieminēta, 11 az ka&ēr 19, noa, muns atklāj,ka draudze iidz 
ar kr nāk ofebess padebešos vir^ zemes,lai liaz ar kr, valdītu no 1-4 
nog. araudze ruinēta 19 reizes,Vtrā un trešā nod, septiņas reizes aa- 
cit5swkam Ir ausis, tas ia I azirdTMxa ir ta pati 12.teilsme, bet tlitai 
vārds Csara un draudze ir a izlaisti ara,«ars ix paņemto iifiz ar drau
dzi prom ni_zem*?s,/i»evaram doitāt ka Diev3 nebūtu minējis neķa par 
draudzi sava atklāsmē par ijatikrista laiku un lieio beau laitu,ja 
draudze būtu virs zemes sai laikā,Atkl, gr&m», runājot par Filadelfi— 
ja.» araudzi sacīts: "'lāpēc ka tu esi turējis manu paoietib^s nnclbu, 
sa tevi pasar&āsu pāroaudlš anas at*,kas nāka par viau pasauli un pār 
baudīs to^y kas ulvo virs zemes"

Dr, Vesleja raksta,ka kādā fizikas laboratorijā demonstrējumi uitr 
ra skaņas nozīmi nākotnē* Ar kādu sevisķi spēcīgu elektro aparā tu 
radīta -pēcī^a Ui-tra skaņa ar kuru kāda liela tērauda bumba tikusi
pacelta un turēta 0aiaā.Varam sacīt, ka te raksturo ticīgo aizrrušanu 
k t* nāks pavaašts ar lielu oazūņu .«*.ņutkuru dziraēa tikai ticl0ie 
in tiks no tus pacelti padebešos,pārējie nedzirdēs to un netika p&oei 
ti gaisā#/itums aināma, ka uxtra skaņu mūsu ausis vispār nedzird/*

Antlkriota atk-j-usanās.Vlens no galvenajiem pēdējā i&iKa notikumiem 
bfts antikrista atkj.S8an.as un antukrista laikmets .Antikrista gars jau 
aarbojās pasaulē no a^u^tu^u laikola, Jānia raksta: "Ikviens gara. kaa

nhxV no ^leva.tas ir antikrista gars, par ko 
“ J ,ka viņa nāks-tas jau tagad ir pasauli,"Antik, atk
lādies starp. pirn-Ģ augšāmcelšanos un Kr, otro atnfiķš; nu.kad tiks 
atņemts taafkaa viņu aizkavē.Sandriz visi ķibeles Izskaidrotāji at-
^ “^.ka antikrista valdīšanas laiks vilksies 7 g, 3/2 gadi būs anti
krista a-gatavošanas laiks un trīs ar pua g, viņa īstais valdīšanas 
laiks,

kas ir tas kas vi»u aizkavē?2.1as. ^rm* ?.nod* lasām ka Antik, 
paradi«>iea tad, kad tika atņemts tas, kas viņu aizkavē,blbeles iztikai 
drotāji uzskatama tas kas viņu aiztur var būt vai >>v. ūara darbība 
virs zc^es, vai kr, latā draudze,viņa līgava,Varbūt tas nozīmē abas,
, jo *>v uara darolba jau eiesi oai^tlta ar diaudzi,idekās kad draudze 
būs paņemta prom,ari >v 9aia scviŠķ.ā darbība izbeigsies,

antikr, oeiapna. Antikrista perlona s;,vā tiešā darbībās laikā Dūa 
trissavienib »-liaā6a ^ieva tnsšāvienibai,uaivenais vaaonis un 
vaxanle*s ir no debesīm nomestai* pūķis, ve-uis un sātans, par ko lasa 
am ferāiTj* I 2«aou* viņa galvenais līdzstrādnieka un viras nesēja

^Yžra izceisrao— Atkl, ferām*l2, nod plašam sa viņš izkāps no jūras 
un ūaeņi simooiiaē tautas un *auzu masas ,/itK.A, 17.15» lasam; "Udo 

ņl ko tu re-zi,,, ir tautas un *aušu puxki,ciitia ua valodas,"Tes.^.n 
nod «mums aots īsa un sk&iara apraksts par antik AnitikT, raksturu u 
un darbibu.ae netiek runāta al«eorijās, kā daDaniela itrām, un Atki, g

f|lfinž,̂ žaa«i|SJLi8*»ff»6£*48 tHZSIxbtHriAa«4flK*«tl)in;> kMl
Vxņspaaxjg otiņa sieto par Dievu un visu patieso dievišķo iznlcinās.Viņ 

Palietos avas aātāniakās brlnumspējas,vareniem vārdiem pieeix^ 
oav&latnieki būs tie, kas melo un tic meliem*
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jies? -Atkl, grām# 13# nod# iasam ka viņs i*- 
*āps no jūras ,Jui; un uaeņisitniu oxizē taut&s un užu mssa»#Atkx—IT,
15• iasam j *\jaeņi, no ta reazi-~-ir tautas un Unža puxki.ciitia un vai 
oaa3 ,nīes« 2-noa# mums aots Īss un 3kaiur» &prž.k3ts per AntiSr, 
raksturu un aarbibu.^e netiek runāts aiegorij s , kā Deniēia gram un 
At*x# grām#Viņš nosaukts pa r {_.r3ka cilvēku,pazušanas dēlu, netaisno, 
kns liecina, Ka viņs būs r̂ēki. un netaisnības piini6s iemiesojuma#v'iņ 
ņš paaugstināsies augstāk par Dievu uu visu patieso , dievišķo iznīci 
nās#Viņš pielietojies javas sātāniskls brinferspējas,vareniem vārdiem 
pievils cilvikus.Viņa utsvt lstnieki_ būs tief_kas melo un-tic trelietnr el 
meliem,_Kļir jintikrl^ aTkIāSiSģ?6anafl!;, viji aibele3 iZjk.sldrotsji
jtas runā par >»ntijLr# ka adventisi , īarīvo araudžu un katoļi atelst ka 
Antikrists iMtililt un vaIflLĪs «ēnas stomās impērijas valstis.Viņi cam 
ato uz to, jux ti*iab Danieia 6Jiāia, *.&. ari Atkl# ^rām# ir runa par Zvē 
ru^iam ir 7 galvas un 10 ra^i un uz viņa r asiem 10 ķēniņu kroņi.kaa 
6 kopēja tir0us vaisti;^ Iy7l g# «.i-vienojus Anglija 9mānija, Īrija un 
J£ervē#Eja9tus vērsa A>ibeies izskaidrotāju uzmanibu#Kā zināms* tiek ru 
nats £j;i par politisku apvienību, ja to panāks,apvienotā ^sirope būs 
lielāki valsts ^iropā k^ps karļa lielā impērijas sabrukuma 814# ģa. 
kā zilinās, patreiz ir savas ^rūtībaSjkopē^jam tirgum* us valstīm patr 
reiz *.r grūti vienoties pax apvienotās Eiropas veiuu un struktūru#
Dr. Vesiejs ,ka ari .uinsejs aomā, && var rasties itāds sevišķa persona 
9kas apvieno*, visas# iāda persona var b ur Antikrists. kas raksturots 
r ārkārtīgām politiskam spajām un milzīgu iespaidu,kas ©izraus visus 

£|ķvbagatos #9 tā trūcīgos,izglītotos tin vienkaršos##kas nepauosies ar 
labu, tos uisisaieais ar varu.toi viņa vara tālu izplatīsies ārpus sa 

Seftes uSsa loĒezam vlltUala brovletl3 . Ireāais tUs „ai
trīssavienībai ir viltīgais pravietis# Otrs~Zvērs> ? kas neizkāpj no 
jūras, bet nak no zeme3.Domā, ka viņš nāks no svētas zemes-jžaiestin- s 
Viņam ir aivi ragi,Viņš būs ar lielu autoritāti reliģiskā laukā,kaut 
kas īidzīgS Kr# un viņš uzstādies kā viltus mesija.ladēļ nosaukts par 
viltīgo pravieti."Tādēļ ka patiesīgs mīlestību nav pieņēmuši,wievs t 
fciem sūtīja spēcīgu malau garu,ka tie c tic meliem,Īsi top soaiti vis
si , aoa patiesībai nav ticējusi,bet kaasbijuai patikšana pie netaisni 
bas. , •, «Viltīgais pravietis noslēgs savienību ar /uatikr«Viltīgā 
pravieša galvenais u^aevums būs noskaņot jūaus un citas tautas, lai 
tās godinātu un piel&gtu Antikr##Zvēra tēls tiek uzstāaits terapiī un 
juaus spiež pieiū^t to#Dauazi jūai tika nojauti, kasnepieiūdza Zvēra 
tēlu#Viltioam pravietim un zvēram paklausa ari atkritusi uaznica#ī»omā 
Jta Antikr# «kamanijas ietvaros apvienos visas konfesijas «-modernos kr 
īstie^us par vienu organizāciju unta reprezentēs j.i'kl 6 rām# 18 nod, 
minēto netiklo laulības paikāpēja sievu #lā sadarbosies ; r zv ēru un 
tai, beidzot bus drausmīga bojā eje© kā to xasem ntki« grām 18 noa#
Li' lais bēau 1 aiks# Jāņa Atkl# gram# lielais bēdu iaiK3 aprakstīts
bo o&9 u-19 nod# Viņs saaaa.īts trijāo fāzēs. Ar katru nāk?jno aprakot 
tu briesmas palielinas0 1F ā z e « .̂estā noa, iasaai par zīmoga td 
ari sanu,ko špēj izaarīt tiKai J^rs0 1/ F&zem*.. Kad pirmais zīmogs 
tika atdarīts ,paraaas jātnieks uz ba^ta zirta «Jātniekam stops rokā 
tas ir Antieristus,jo Kr# ar stopu ro^ā nekur nav raksturots,Un viņš 
izgāja uzvarēafjns, lai uzvarētu* «Viņs jau bija ieguvis a&uazas uzvar 
as, bet izjaja, lai iegūtu vēi#2/ kad otraiš zīmogo tika atdarīts izģ 
jāja jātnieks uz 3arkan? zirga*Uh kas uz tā sēdēja, tam tika aota vara 
atņemt mieru virs zemes,las nāk no ziemeļiem un aodas uz Viaējiem Aus 
strumiem,lsi kspā ar arābiem karotu par lzreēli#lzraēiim iet palīgā 
Antikristus, kam noslēgts ilgums ar izreēii# 2/kaa trešais zīmogs tik 
ka atdarīts,izjāja jātnieks.uz meļna zirea*l'am seko bads».jo karš tur 
pinajās un zeme &uwpsl,ita*i'irmos trīs ar pus gadus Antikristus aeya m 
mierū un zināmu labklājību# visi cavliēja,ka viņs iriieiākais poiitis 
kais vaaonis kaao jeokaa ir bijis, bet tagaa miers ir atņemts un ,a.arš 
turpinājās un paplašinājās,iesaistās ^pasaulē lielākie militārie spēk 
ki un valstis,zeme tiek izpostīta, oeko bads un mērisVar likties, ^a 
mūsaienās jau ir iīj azekļi pret e aergām.bet esot atklāt? kāa a supe 
er bakteiija,pret to nelīdzot nekādi līdzšinējie mediciniskies iidzek^ 
ļi.i\r<>ti esot nobaijusies, ka e^ot iespējams tās izplati šanās,kas nes 
tu tik b riesmīgu sēr^u, kāda pasaulē vēl neesot bijusi0Vēl ir cita - 
iespēja epiaēmijas izccīsmei-bakteilieliskais karš,kas var tikt izrai 
sīts#b/Kaa 5. zīmogu ataarīja ?Jānis recz zem aitara to dvēseli,ka^ n 
nokauta lielā bēau laikā, Dieva vāraa un liecības aēļ,jo ̂ Antikristus

jau prasa, iai visi viņu pieiūdz ka i>ievu un kas atti

to darīt, tika nokauti#
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to/kad to. sū tli; i.to-xxt-3• liela zemes trice cēlās,saule tapa
tumša a, menea/sarkans asinis.Ievērojami aeisrnogrīfi ••• >»!*» tēj

ši,ka zemes triepj ^ro^rtoejot un esot iespējama kāda liex zemes trī 
ce,kāda līda šim neesot bijusi.Let linsejs domā, k& sī zemes trice 
būšot cita rakstura,jo iasam, ka,sakarā ar to, saule tiks • oturnšota 
unmēnes kļūs sarkans kā asinis.Lsot kādas sevišķas nukxeāras bumbas, 
kas apvilktas ar kobaltu, kes aubultojot eksplozijas spēku ua radot 
milzīgus dūmu un putekļu mākoņus,kas sabiezējot atmosfērā,.Tā var 
daļēji aizsegt un aptumšot sauli un caur šiem slāņiem, rae ss var iz
skatīties s-rkans kā asinis,
v a r o ^ 8 » ^ f n§ti^^i§Pls.l»o««!Mta3lāņ$iitfbMfciS®xi^iš.-^^F vārd* 
iisot nukiāx^ ̂ iias, kuras sauc par*orbit * . Duaibasi”, _ās ^areazē
tas nomest no *>evx-i**m platformām,ka» .-.txauisie-> kosaio -• . v 4 2 u kritis 
ot ti|si uz xeju un nonākot biezākajos atmosfēras skāņos sot kvēzo 
josasjun izskati soties k3 meteori.

*'̂<n aeoes atmosiēxa a^..vexsies kā s&tīta grāmata, ̂ e . ; .enta ruixi 
is/ ,jria atomtaumoa sksploafiio't»%%m& tā aiztriecot splrāiveidigi atmosf 
fēru jrom ku pergamenta rulii satin-un viņa atkax at0 .i. osties ar ār
kārtīgu ātrusru un spēku,kas lauot galveno skspxoziju,

"lia salas un kaltti taps kustināti*"no s^jck^iem s a t r i c l a ā j e 
zieio bēau l> iku otrā fāze.K.aa tika atiarits 7 .zīmogs, naoa 

eņģeļi ar oazunām
1/kaa pirmais eņģelis bazūnēj zeme tika ar uguni sajau ta.TreŠfi 

daļa koki un augi nodega,Tās būs sevišķu nokeāro tumbu sekas, las iz
nicinās trešo īaļu no visas pasaules zaļumu,

5/k-ad otrais eņģelis bazūnēj,taa kā lielu kalnu degošu gāztu iūrS - 
Tā tas izskatījās Jānim.Ja pieņemam, ka tes nozīmē kādu mi<sīgu krīt 
šu meteoru, tas tomēr nespētu iznicināt trešo daļu kuģus un. j ra-: 
dzīvniekus,Domājams,, ka tā bū3 milzīga apmēra jū rasi a kauja,kurā 
xietos daž āaa veida nukleāros o ieročus , -elvenām kārtām no >aisa.I 
Tā norisināsies tikai nedaudz minūtes,

3/Kad trešais eņģelim bazūnē ja., liela de-oša zvaigzne krit-> uz 
saldūdens rezervuāriem un ūdens tika sabojāts To izsauks daudzo nu- 
kreāiro ieroču o k s p x o z i j a s , VaX būt kādas sevišķas hidii^ēnās 
bumbas oai kas cits, kasvēx iiaz šim nav paaistams.

4/ Kas 4 enkexis oa«^nē Ja,n^»imaila«^«mfaMrilsauxe, mēness un 
xvaifcZnes zaudēja trešo daļu no sava spožuma,Tas ir nu*ieāro ieroču 
ekspxozijas jekas.

5/K.aa 5 sn^eiis l azungja, nāca siseņu bari.iiem tika *avSxēts , .. 
nenokaut vci^vēkus, bettikai mocīt tos ar saviem inai^iem dzēlieniem, 
kas nesa lielas mokas.^insejs domā, ka tie varot būt tā sauc amie "ko 
bras nexikopteri#kas s§s indīgas viela»,kuras nenonāvēs cilvēkus, 
bet radīs šausmīgas nervu slimības,kas nesis xielas mokai,Tās jau 
Vjetjamas karā esot izmēgnātas.
to /kaa sestais en*exis b&zūn§ja,taro tiek sacīts:"atraaīsi tos četrus
kas saistīti pie j~ifrata3 u*es."Tie ir x tumsības spēku virsnieki, 
i-ifrata ir robeža star^ a us trusis» un rietumiem.Tumsības spēku engeļu 
virsnieki si.nboxizē 2 0 0 mixj. lielu armiju.Viņi apzīmēti f jātniefci 
uz briesmīgiem zirgiem,kas s.ļauj ut.uni rāmus un sēru.iā ir aevišļi 
bruņota armija ar nu*: xe īriem ieročiem.Tie nāk no austruaiem-^Inas—pār 
ri Šlfrata* upei.xlem uzaots iznīcināt trei>o aaļu no vēl atlikušiem 
zemes ieuzīvotājiem.iitminē3imies, ka jou ceturtā aaļa tika iznīcināta 
no bada,mēra un zemes zvēriem.Tā taa vēl vismaz viens milijārOs iedzl 
votāju ies oojā. iaet neskatoties uz viau to,tie kas ^aīiks azīvi, ne& 
tgrIezīsies no savlen ļauniem darbiem» ļauniem ceļiem. Kā lasām 
Atkl.^rām. 9. nod 20-21 lf*£*pantā.

Ireaā lioio Ijau fāze, -septiņu soau kausu ieiešana, 
i/kau pirmais kausa 10* isxitts,cixvēkieifl piemetas ļaundabīgi auaz 

ēji.ias ir miiztu;is aauuz nekxeāro eksploziju s ekas.kaU nometa pirmās 
atombumbas uz x*irosimu «a^asaki tur vēl pēc 0adu 10 tūkstošiem tix 
ka aapcLrčsuaēti no ļauna ab īci em auazējiem.

2/ttrais eņģelis izxēja savu kausu pār jūru un visa az īvā  raOiba 
jūra -nobeidzās.

var xikties vai Dičv. nav cietsiraīgs tzvezafims tāaas arausmī^as s
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izvezdams nenlgas ^oulbas pa? i,tisauii?Ievērosim, ka sodības nak pa 
kameni siti un ar partraukumiem—kur Dievs gaidīs atgriešanos no vi$u 
1.aunajiem cepiena a.tpa.K.aļ ±,ie aieva*iiet lasam, ka cirvēki neatgriezīsi 
es .in neat riezi sies* Viņi apciet n s sevi un zaimos Dievu*levērosim v 
vēl, ka cilvēki iatenibā pasi sevi sodia,Cilvēki iedami savus 1.aunos 
ceļus paši to sagatavos ua 1 zpiid£s *i asi sevi iznicinās. ias nosslsi 1 
j.iexu tostu» ja vairs cirvāks neieaud oa ribu no juras.2?ās bus nsi^zig 
k o  atomk- ru sekws, 5/^stai eņģelis izlēja savu k U3U par upēm un 
ūdens avotiem.Un tur skaits o. pantā"Sie ir izlējusi Tayu svēta ur&vi 
esu tāpēc tu tos aziraļni ar asiņlm,viņi to pelnījusi ,/*|o uae
ņi uija pārvērtusies par : siaUi^ums v,ruti patei kt, ko sis simbols 
nozīmē/*4/'Ceturtais engeli» izlēja savu Kausu par sauii*jīvadā3 milzīgs 
karstums*Daunzie nukieārie kari sabojāja atmosfēras balansēšanas spēj'>§88̂ 1*4
tīra ūdens kut veldzēties * Un se 1t zīmēts, ka paudis tO;aēr neatgriezīsi 
es pie vleva, bet zaimos vievu,5/ 5/Piektais kaus tapa izdiets par 
Zvēr- «roni, par viņa vaxstlbu nolaižas tumsa—tios laikmeta tur iestāj 
as*viņf .̂oūiL; s?,txicinata*ix pienācis viaa valstiņas pēaējai3 posms* 
6/ot-st*i.> en&exis izdēja savu kausu par aifratas upi, tad izslka viņas 
ūdeņi,>ai ceļš būtu sagatavots austrumu ķ.§Aņam, Aust rumu armijai tiek 
novērsti skērāil nākšanai uz vidējiem austrumiem, .«tilžu armija maršē 
uz turieni*T/kad septīto kausu iziej lasam, ka ceļas briesmīga zenes 
trīce, kūda nav bijusi miir.ēr cilvēka azivo virs zemes. Pasaules lielā 
kās plisētai iet bojā-top noridzinātas, salas un kalni pārmainās* 
orieku v;irds"seijmos* nozimē satricini jumu,kas var nākt ari no cita k 
kā.ne tikai no parastās zemes trīces,i)oma , ka tiks laisti darbā peuē

atomieioči,kas stripri būs progresējusi,Pasauie . xi«xākās pirsēt 
tas kā:iioma,rarize, londona, ^askava, Ņujorka un cita3 ,tiks noxīazin 
ātaw*Un ne tiia.i vien piesētas,bet ari visa zemes virsa ciņu rajonos 
tiKS pārmainlta-kā kārni un mplit! TiiifiHn tad nāks K r i"s t u <s*
Kr, otrā atnak^an^un 1000 K* mieia vaist-» *;ur r" tnākšana ix galven 
ais notīEūFīs starp p ēaējS"'lietām*ieoio^u štarpS ir strīdi,vai Kr, nāk 
ks ^irmo 1000 g* miera valsts un burtiski nodibinās savu valstību* W i  
-as saprotams burtiski?ir divi galvenie uzskati:priekšmiiēni^tu un 
*3cmilenistu» Prieksmliēnistī tic ,ka kr, nāka burtiski uz so zemi
iirms 1000 g* miera valsts un nouioinā^lOOO g* miera vaisti.Mums j 
ir pavēlēts <.-.idIt uz kr. otro atnākšanu, ne už 1000 g. miera valsti* 
ttURts ir sacīts, ka mūsu ^urniem j būt apjoztiem un svecē.;, degošām-jāb 
ūt iiazi6ibm ^.aaaim,kas savu kun^u £al4a,Ja Kr* nāks vismaz pēc 1000. 
g**tau jau nav nekaaa jē^a viņu ta&au gainit?teāciba ka kristus atnāk 
ks pirms 1000 g. miera valsts ir tikusi mācīta un ticēta no visiem 
pēcapustu+u ba-nic-s tēviem un neviena neapstrīdēta* Papias , kurs bi 
ja apustuļa Jāņa māceklis, t olikarps un Irenijus, kuriem bijusi cieši 
s akari ar apustuli «Jāni,atzina, ka kristus nāks pirms I 000 g* miera; 
v&ists»Prieksmiiēnisti māca,ka pasaule top arvienu ļaunāka,Dieva Tais 
tiba ieiobežotāka, H d z  pēdīgi tā tikpat kā izbeidzas antikrista T«l« 
Isanas laikā.Ta& nāk kristus un Antikristu ,viltīgo pravieti tin visus 
viņa piekritējus uzcels no miroņiem un visus ticīgos- ķ^s netika p; ņ 
emti pie ticīgo aizraut,anas.iad’kr* ar tiem, ar icurieA viņš atn ‘C=. no 
debesim un tiem ticīgiem, kas tagad tika uzcelti nodibinās 1000 * 
miera vvisti, ivicmiiēnlsti māca , ka caur evaņģēlija slidināšanu un 
civilizāciju,pasaule k̂ i.s arvienu 1-bāka un labāka un beidzot iestāj 
as zelta laikmets, kur taisnība un miers» vardjs 1000.g*Kr. šai iaikme 
tā gan valda, bet ne roaZomi,Viņa klātbūtne ir^ariga.Pa šo lieku noti 
ek liela atgrieoanuo .̂an starp pagāniem , ,*,Hn jūdiem un p3c tam nāk 
Kr,iJ otiek mirušo aug&āmcei , un pastarā tie3a un iesākās kr, nv 
gā valsts* it* Inķis savā grāmatāwkam mēs ticam" izsaka kādu vidējo uz

starp visam Ivutaia.jras- u^e attisi.\s kā uz labu ta ari uz ļaunu0,bet 
jaunums pasaulē ietvairumā iluz sa^atav o ceļu personīgam /aitikristam 
rersonlgo anti^r. atklājās ,tas nav ne Pāvests, ne ar aomas baznīca, 
jo tie n v antikristi ,bet kristīgie,lai wan tikai vārua kiiot*,krist 
us izdaidē iuatikri-atu on viņa ^ravieti un sātānu iemet uz 1000 g, cie 
tumā0
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antikristi , bet kristi gie, lai gan tikai vārda krist. Kristus izae^c 
aē antikristu un viņa pravieti un sātanu iemet cietumā uz 1000 g. 
bī Kr. uzvara nenotiek viņa redzamā un atkxātā otrā atnākšanā debess 
pBdebesos,bet vvlņa nereazamo un reālo klātbūtni pie s<-viea ļaudīm, 
fcāk liela reakcijv, kur labie apāki uzvar ļauno» un Kr. ar saviem
ļaudīm vaida par to zemi-i-; šiem 1C00 g. notiek iieiaat, riešanās un 
pēc 1000 g. notiek Kr. otrā atnākšana ar godu spēku virs''zemes.
£im uzskatam es personīgi navaru piekrist.Atki. grām. 2C.nod* nepārpr 
otami ir sacīts, ka fi.r, nāks pirms 1 0 0 0.g. ar godu un spēku un vsldl 
īs vir3 zemes 1000.g. miera valstībā līdz ar visiem sv ātiem.

rēdē.ļais kar ..^ad ICOG.g. ir ptgOjuši,velns ti iek izgaists no sava 
ciet osa. Viņā sapulcina Dieva ienaidniekus, ko 3v. tiakst. sauc par 
uogu un toago^u.Ir dažādi uzskati par &īn ttūtām.Liekās ka tā3 būs 
austru’iiu lie *.as nācijās, «cas bija tālāk prom no Kr. miera valsts un ju. 
māzāk iespaidotasno tas ^  tau#c Velas viņas pēj vieglāk iespaidot, 
oatans aavācmiīsu azatgu un nak karot pret kr. un Viņa ļaudīm.Dieva 
u^uns krīt ao debesīm un visa liela ai mija tiek i iznicināta.
Vems tiek s i-tit<> un iemests uguns zaņfī,kur ir 4.vērs un viltīgais 
pravietis.

iiieiā tīeoas aiertt. iad ceļas au^sā visi mirušie un vioi mirušie 
un a^ivie'1 tiek oZ^arčiuutiar. so*a kreaia ^rie&sā.Kr. teic:*Kss tic u 
uz viņu,tas netiks audits,Det «.&» netic, tas jau ir sodīts, tāpēc ka 
tas n.v ticējis Dieva vienpiedssimušā Dēla vārnaf.HJāņ.3sl8.J? netici*., 
ais j au ar šo spriedumu tiek pazudināts, kāpēc tad viņš vēl tiek 
tiesāt»?lāpēc , ka tā ir pēdējā sastapšanā»,starp Dievu un neticīga,

ku uarbu grāmata. kur būs uzņemts viss, ko viņs ir darījis.domāji», 
kādi ir bijusi viņa motīvi,viņa ilgas un vēiēsan5,s»Dfe cilvēki tiks
tiesāti pēc sīcu grāmatām, ±,āc viņu nopelni*m .vgl tur būs dzīvības 
0 ršmata,un kura vardi netaps atrasti dzīvības grāmatā,tie tiks iemest 
ti uguņo jurā.Var jautāt, ja tie kuru vārdi nav dzīvības grāmatā tiks 
pazudināti,priekš kč am tad vēl tiesāti pēcv citām grāmatām?Visi neb 
būs vienādā stāvoklī mūi^ā pazušanā,atkarāsies, ko viņi ir darījuši,k 
Kā izturējušies,cik zinājusi pa/ Dievu un VipjL likumiem.Ll tiesa būs 
galfjā tiesa un taisna, un neviens nevarēs sacīt, ka viņš netaisni cie 
cies.

Pēc tiesai iestāsies jaun~ laikmets, b&a Jauna debess un jaun 
ns zeme.Iā nebūs vair^ materiālā pasaale, bet Karina*
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