Kāes varu nokļ
ūt debesī
s? 1

(Lettisch, Latvian)

Jautājumu par mūžī
bu daudzi cilvēki apslāpē. To novērojam pat pie tiem, kas domāpar
savām beigām. Amerikāņu aktrise DrjūBerimora spelēja, vēl bērns būdama, fantastikas
filmā„E.T. Citplanētietis“ galveno lomu. Tagad viņai ir divdesmit astoņi gadi un viņa nesen
teica: „Ja es gadī
jumā nomiršu pirms savas kaķ
enes, tad iedodiet viņai apēst manus
pelnus. Tad es vismaz savākaķīturpināšu dzī
vot.“ Vai šīneziņa un tuvredzī
ba attiecī
bāuz
nāvi nav šausminoša?
Jēzus laikādaudzi cilvēki nāca pie viņa.
Viņu vajadzī
bas gandrī
z vienmēr bija laicī
gas:





Desmit spitālī
gie gribēja kļ
ūt veseli (Lk. 17:13).
Aklie gribēja kļ
ūt redzī
gi (Mat. 9:27).
Kāds cits gaidī
ja palī
dzī
bu mantojuma strī
dā(Lk. 12:13-14).
Farizeji nāca ar viltī
gu jautājumu, vai viņiem ķeizaram ir jāmaksānodokļ
i (Mat.
22:17).

Tikai nedaudzi cilvēki nāca pie Jēzus, lai no viņa uzzinātu, kāvar nonākt debesī
s.
Kāds bagāts, jauns vī
rietis uzmeklēja Jēzu ar jautājumu:
„Labo mācī
tāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžī
go dzī
vī
bu?“ (Lk. 18:18). Tam
tika atbildēts, kas jādara, proti: viss jāpārdod, pie kāturas viņa sirds un jāseko Jēzum. Tā
kāviņšbija ļ
oti bagāts, tad nesekoja šim padomam un lī
dz ar to atteicās no debesī
m. Bija
arīcilvēki, kuri nemaz nemeklēja debesis, bet tiekoties ar Jēzu, tas tika viņiem atklāts. Un
tad viņi tai pašāmirklīsatvēra ielūgumu uz debesī
m.
Caķejam ļ
oti gribējās redzēt Jēzu. Taču viņš atrada vairāk kā bija gaidī
jis. Pēc
apmeklējuma pie Caķeja – tāteikt, pie kafijas tases – viņšatrada debesis. „Šodien šim
namam pestī
šana notikusi“(Lk. 19:9).
Kāvar atrast debesis?
No lī
dz šim teiktāvaram apkopot sekojošo:
 Debesu valstī
bu var atrast kādānoteiktādienā. To ir labi zināt, jo tātas būs arī
Jums, mī
ļ
ais Lasī
tāj un mī
ļ
āLasī
tāja. Šodien iespējams satvert mūž
ī
go dzī
vī
bu pie
Dieva.
 Mūžī
gās dzī
vī
bas iegūšana nav saistī
ta ar kādu veicamu darbu.
 Debesu valstī
bu var atrast arīpilnī
gi nesagatavojies.
Mūsu pašu koncepti par nonākšanu debesī
s ir nepareizi, ja nevadamies pēc Dieva
izteikumiem par to. Kāda šlāgeru dziedātāja vienādziesmādziedāja par klaunu, kuršpēc
ilggadēja darba cirkūaizgāja: “Viņšnoteiti nonāks debesī
s, jo radī
ja cilvēkos prieku.”Kāda
bagāta iestādes ī
pašniece lika uzcelt nabagmāju, kurāpar velti varēja dzī
vot 20 sievietes.
Taču viņa uzstādī
ja vienu priekšnoteikumu: sievietēm vajadzēja apsolī
t, ka viņas vienu
stundu dienālūgs par šī
s kundzes dvēseli.
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Übersetzung des Aufsatzes „Wie komme ich in den Himmel?“ ins Lettische.
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Bet kas patiešām mūs ieved debesī
s? Lai skaidri un gaiši atbildētu uz šo jautājumu, Jēzus
mums stāstī
ja kādu lī
dzī
bu. Lūkas evaņģēlijā14. nodaļ
as 16. pantāviņšrunāpar kādu
cilvēku [šeit domāts Dievs], kuršrī
koja lielus svētkus [te domātas debesis] un vispirms sūta
ielūgumus noteiktiem adresātiem. Atbildes ir satriecošas: “Bet tie visi pēc kārtas aizbildinājās.
Pirmais sacī
ja: es esmu tī
rumu nopircis… Otrais sacī
ja: es esmu piecus jūgus vēršu nopircis…Trešais teica: es sievu esmu apņēmis…tāpēc nevaru noiet.” Jēzus beidz šo lī
dzī
bu
ar namatēva spriedumu: “Jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudī
s
manu mielastu” (Lk.14;24).
No tāvaram secināt, ka debesis var gan iegūt, gan zaudēt. Noteicošais ir tas, vai pieņemam vai noraidām ielūgumu. Vai ir iespējams vēl vienkāršāks ceļ
š
? Nav gan! Kad reiz
daudzi cilvēki tiks izslēgti no debesī
m, tad ne jau tāpēc, ka nebūs pazinuši ceļ
u, bet tapēc,
ka viņi būs atraidī
juši ielūgumu.
Šie trī
s cilvēki lī
dzī
bānav labs piemērs mums, jo neviens no viņiem nepieņem ielūgumu un
nenāk uz svētkiem! Vai svētki nenotiek? Notiek! Pēc atteikumiem namatēvs nosūta
ielūgumus uz visām pusēm. Nu netiek vairs sūtī
tas kartiņas ar zelta burtiem. Tagad pietiek
ar vienkāršu uzaicinājumu: “Nāciet!” Un katram, kuršatsaucas, nodrošināta vieta svētkos.
Kas tagad notiks? Jā, cilvēki nāk – pat lieliem bariem. Pēc kāda laika namatēvs veic pagaidu kopsavilkumu: Vēl ir brī
vas vietas! Viņšsaka saviem kalpiem: Ejiet atkal laukā!
Turpiniet aicināt!”
Šajāvietāes gribu attiecināt šo lī
dzī
bu uz mums, jo tas attiecas tieš
i uz mums. Vēl ir brī
vas
vietas debesī
s, un Dievs tev saka: “Nāc, aizņem savu vietu debesī
s! Esi gudrs un rezervē
mūž
ī
bai! Dari to šodien!”
Debesis ir neiedomājami skaistas, un tāpēc Kungs Jēzus salī
dzina tās ar lieliem svētkiem.
1. Korintieš
iem (2. nod. 9) ir rakstī
ts: “Ko acs nav redzējusi, un auss nav dzirdējusi, un
kas neviena cilvēka sirdīnav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mī
l”. Pilnī
gi
nekas uz zemes, pat pietuvināti, nelī
dzinās debesī
m. Tik neiedomājami skaisti tur ir! Mēs
nekādāgadī
jumānedrī
kstam nokavēt debesis, jo tās ir ļ
oti dārgas. Viens ir mums atvēris
š
os vārtus uz debesī
m. Tas ir Jezus, Dieva Dēls! Viņam mums arījāpateicas, ka tas ir tik
vienkārši. Tagad tas ir atkarī
gs tikai no mūsu gribas. Tikai tie, kuri ir tikpat tuvredzī
gi kātie
vī
ri lī
dzī
bā, neseko šim ielūgumam.
Glābšana notiek caur Jēzu Kristu.
Apustuļ
u darbos (2. nod. 21) mēs lasām ļ
oti svarī
gu pantu: “Un ikviens, kas tāKunga
vārdu piesauks, tiks izglābts.”
Tas ir Jaunās Derī
bas galvenais apgavojums.
Kad Pāvils atradās cietumā Filipos, sarunāar sargu viņštrāpī
gi formulēja: “Tici uz to
Kungu, tad tu un tavs nams tiksiet pestī
ti” (Ap.d. 16:31).
Šīvēsts ir ī
sa, taču radikāla un dzī
vi pārveidojoša. Vēl tai pašānaktīcietuma sargs
atgriezās.
No kāJēzus glābj? Tas mums noteikti jāzina: par ceļ
u, kas beidzas mūžī
gāpazušanā, ellē.
Par debesī
m un elli Bī
bele saka, ka cilvēki tur atradī
sies mūžī
gi. Viena vieta ir brī
nišķī
ga,
otra šausmī
ga. Trešās vietas nav. Piecas minūtes pēc nāves neviens vairs neteiks, ka ar
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nāvi viss ir beidzies. Jēzus persona visu izšķir. Mūsu mūž
ī
gāatrašanās vieta ir atkarī
ga no
vienas personas: no Jēzus – un mūsu attiecī
bām ar viņu!
Kad biju Polijā, ceļ
ojumāar priekš
lasī
jumiem, mēs apmeklējām koncentrācijas nometni
Aušvicē. Tur, TrešāReiha laikā, notika briesmī
gas lietas. No 1942. gada lī
dz 1944. gadam
š
eit ar gāzi noindēja un tad sadedzināja 1,6 miljonu cilvēku, pārsvarāebreju. Literatūrāir
tāds jēdziens kā“Aušvicas elle”. Es domāju par šo apzī
mējumu, kad mūs kāda darbiniece
vadāja pa gāzes kameru, kurāvienāreizētika nogalināti 600 cilvēki. Tas bija neiedomājami šausmī
gi. Bet vai tābija elle?
Mēs varējām apskatī
t šo gāzes kameru, jo 1944. gadāšī
m šausmām pienāca gals. Tagad
š
o vietu var apskatī
t apmeklētāji. Un neviens tur netiek mocī
ts vai noindēts. Aušvices gāzes kameras bija ierobežotas laikā. Bī
beles elle toties ir mūžī
ga.
Tagadējāmuzeja ieejas hallēmanu uzmanī
bu piesaistī
ja kāds attēls ar krustā piesistu
Kristus ķermeni. Kāds ieslodzī
tais, likdams savu cerī
bu uz KrustāSisto, bija to ar naglu iegravējis sienā. Arīšis ieslodzī
tais mira gāzes kamerā. Bet viņšpazina Glābēju Jēzu. Kaut
arīviņšmira šajādrausmī
gajāvietā, tomēr viņam bija atvērtas debesis. No elles, par kuru
kungs Jēzus brī
dina JaunajāDerī
bā(piem. Mat. 7:13; Mat. 5:29-30; Mat. 18:8), nav izejas
un nav glābšanas, kad cilvēks tur reiz ir nokļ
uvis. Jo elle, atšķirī
bāno Aušvicas, darbojas
mūž
ī
gi un to nevar tāvienkārši apmeklēt.
Arīdabesis ir mūž
ī
gas. Un tāir vieta, uz kuru Dievs mūs grib aizvest. Tāpēc ļ
aujieties sevi
ielūgt debesī
s. Piesauciet tā Kunga vārdu, un rezervējiet sev tādā veidā debesis! Pēc
lekcijas kāda uztraukta sieviete man jautāja: “Vai debesis vispār var rezervēt? Tas izklausās pēc ceļ
ojumu biroja!” Es viņai piekritu: “Kas nerezervē, tas nenonāk mērķī
. Ja jūs
gribat braukt uz Havaju salām, jums taču arīvajag derī
gu biļ
eti.” Viņa atjautāja: “Bet par
biļ
eti taču ir jāmaksā?!” – “Jā, par biļ
eti uz debesī
m arī
! Bet tāir tik dārga, ka to neviens
nevar samaksāt. Šķerslis ir mūsu grēki. Dievs nevar pastāvēt debsī
s kopāar grēkiem. Kas
pēc šī
s dzī
ves grib mūžī
bu pavadī
t debesī
s pie Dieva, tam vispirms ir jātiek atbrī
votam no
grēkiem. Šo atbrī
vošanu varēja veikt tikai kāda bezgrēcī
ga persona - un šīpersona ir
Jēzus Kristus. Tikai viņšir maksātspējī
gs! Un viņšir samaksājis ar savām asinī
m, caur savu nāvi pie krusta.”
Un kas man tagad ir jādara, lai es nonāktu dabesī
s? Arīmums Dievs sūta šo glābšanas
ielūgumu. Daudzas Bī
beles rakstu vietas mūs dedzī
gi aicina reaģēt uz Dieva saucienu:
 „Cī
naities ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo es jums saku, daudzi vēlēsies ieiet,
bet nevarēs“ (Lk. 13;24).
 „Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstī
ba tuvu klāt pienākusi“ (Mat. 4,17).
 „Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati, un ceļ
šir plats, kas aizved uz
pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ceļ
š, kas
aizved uz dzī
vī
bu, un maz ir to, kas to atrod“ (Mat. 7:13-14).
 „Satver mūžī
go dzī
vī
bu, uz ko tu esi aicināts“ (1.Tim. 6:12).
 „Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksiet pestī
ti?“ (Ap.d. 16:31).
Tie visi ir ļ
oti uzmundrinoši un parliecinoši ielūgumi. Šajos tekstos var saskatī
t nopietnī
bu,
nešaubī
gumu un neatliekamī
bu. Tāpēc mēs rī
kosimies konsekventi tikai tad, ja šo
ielūgumu uz debesī
m atbildēsim ar lūgšanu, kura varētu skanēt apmēram š
ādi:
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„Kungs Jēzu, es šodien izlasī
ju, ka es tikai caur tevi varu nonākt debesī
s. Es vēlos reiz būt
kopāar tevi debesī
s. Tāpēc izglāb mani no elles, kurāes savu grēku dēļpatiesī
bānonāktu. Tāpēc, ka tu mani tik ļ
oti mī
li, tu arīpar mani esi miris pie krusta un tur samaksājis
manu grēku vainu. Tu redzi visus manus grēkus – no pašas bērnī
bas. Tu pazī
sti katru
grēku, ko es jau sen vairs neapzinos un arīvisu, ko es jau sen esmu aizmirsis. Tu pazī
sti
katru manas sirds trī
su. Tavāpriekšāes esmu kāatvērta grāmata. Tāds, kāds es esmu, es
nevaru nonākt debesī
s. Es lūdzu, piedod man manus grēkus, kurus es no sirds nožēloju.
Nāc manādzī
vēun atjauno to. Palī
dzi man nolikt visu, kas tavāpriekš
ānav pareizs un
dāvāman jaunus ieradumus, kas ir tevis svētī
ti. Atver man pieeju tavam Vārdam, Bī
belei.
Palī
dzi man, lai saprastu, ko tu man gribi pateikt un dāva man paklausī
gu sirdi, lai es daru
to, kas tev patī
k. Esi no š
ībrī
ž
a mans Kungs. Es vēlos tev sekot, parādi man ceļ
u, kas man
ir jāiet visās manās dzī
ves jomās. Es tev pateicos, ka esi mani sadzirdējis - ka es tagad
drī
kstu būt tavs bērns, kurškādreiz būs pie tevis debesī
s. Āmen.“
Prof. Dr. inž. Verners Gits
No vācu valodas tulkojusi M. A. philol., M. A. ped. Vita Valdmane
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