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Kad Jēzus dzīvoja uz zemes, Viņš stāstīja saviem 
mācekļiem par Debesīm. Viņš sauca to par „Sava 
Tēva namu” un teica, ka tur ir 
daudz mājokļu. Daudz lielu 
un skaistu mājokļu. 
Debesis ir lielākas 
un skaistākas 
par jebkuru 
zemes māju.



Jēzus teica: „Un, kad Es būšu nogājis un 
jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un 
ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī 
jūs.” Pēc augšāmcelšanās no miroņiem Jēzus devās 
uz Debesīm. Mācekļiem redzot, Jēzus tika pacelts, 
un padebess Viņu 
uzņēma prom 
no viņu 
acīm.



Kopš tā laika kristieši atceras Jēzus solījumu 
atgriezties un paņemt viņus pie Sevis. Jēzus teica, 

ka Viņš nāks pēkšņi, kad to neviens negaidīs.
Bet kā tad kristieši, kas nomirst pirms

Viņa atnākšanas? Bībele saka,
ka viņi uzreiz dodas pie

Jēzus. Pametot šo
ķermeni, viņi dodas

pie Tā Kunga.KOPĀ AR TO 
KUNGU



Atklāsmes grāmata, pēdējā Bībeles grāmata, 
parāda mums to, cik brīnišķīgas ir Debesis. Pats 
brīnišķīgākais ir tas, ka Debesis ir Dieva mājas. 
Dievs ir visur, taču Viņa tronis ir debesīs.



Eņģeļi un citas debesu būtnes 
Debesīs pielūdz Dievu. Tāpat 
arī visi Dieva ļaudis, kas ir 
nomiruši un devušies uz 
Debesīm. Viņi dzied Dievam 
īpašas slavas dziesmas.



Lūk, vienas šādas dziesmas vārdi: TU ESI CIENĪGS, 
JO TU TAPI NOKAUTS UN ESI ATPIRCIS 
DIEVAM AR SAVĀM ASINĪM 
CILVĒKUS NO VISĀM CILTĪM 
UN TAUTĀM, UN TU ESI 
PADARĪJIS VIŅUS MŪSU 
DIEVAM PAR 
PRIESTERIEM
(Atklāsmes 
5:9).



Pēdējās Bībeles lapas dēvē Debesis par „Jauno 
Jeruzalemi”. Tā ir ļoti liela ar augstu mūri. Mūris ir 
no kristāldzirda jaspida. Mūra pamatā ir skaisti un 
krāsaini dārgakmeņi, kas spoži spīd un laistās. 

Katri 
no pilsētas 
vārtiem ir 
veidoti no 
vienas 
milzīgas 
pērles! 



Šie pērļu vārti nekad netiek aizvērti. Ieiesim 
iekšā un paskatīsimies… OHO! Iekšā Debesis ir 
vēl skaistākas. Pilsēta ir taisīta no tīra zelta, 
caurspīdīga kā 
stikls. Pat 
ielas ir 
no zelta.



No Dieva troņa iztek skaista un dzidra dzīvības 
ūdens upe. Abās upes pusēs ir dzīvības koks, kas 
atradās Ēdenes dārzā. Šis koks ir ļoti īpašs.  Tas 
nes divpadsmit dažādus augļus − katru mēnesi citu.
Dzīvības koka lapas ir tautām par dziedināšanu.



Debesīm nevajag ne saules, ne mēness gaismas. To 
brīnišķīgi apgaismo Dieva spožums. Tur nekad nav 
nakts.



Pat dzīvnieki Debesīs ir citādi. Tie visi ir 
pieradināti un draudzīgi. Vilki ēd zāli kopā ar 
jēriņiem. Pat varenie lauvas ēd sienu kopā ar 
vēršiem. TAS KUNGS saka: „Ļauna neviens vairs 
nedarīs un negrēkos visā Manā svētajā kalnā.”



Kad paskatāmies apkārt, redzam, ka Debesīs nav 
daudzu lietu. Nav dzirdami dusmīgi vārdi. Cilvēki 
nekaujas un nav egoistiski. Neviens neslēdz ciet 
durvis, jo Debesīs 
nav zagļu. 
Tur nav ne 
meļu, ne 
slepkavu, 
ne burvju, 
ne ļaunu 
cilvēku. 
Debesīs 
nav nekāda 
grēka.



Debesīs kopā ar Dievu 
vairs nav asaru. Reizēm 
Dieva ļaudis raud, jo 
piedzīvo šajā pasaulē 
lielas bēdas. Debesīs 
Dievs nožāvēs visas 
asaras.



Debesīs nav arī nāves. Dieva ļaudis mūžīgi būs kopā 
ar To Kungu. Nav ne bēdu, ne raudāšanas, ne sāpju.
Ne slimību, ne šķiršanos, ne bēru. Debesīs visi 
vienmēr būs mūžam 
laimīgi kopā 
ar Dievu.



Labākais ir tas, ka Debesis ir paredzētas gan 
zēniem, gan meitenēm (un arī pieaugušajiem), kas 
tic Jēzum Kristum kā Savam Pestītājam un klausa 
Viņam kā Savam Kungam. Debesīs ir grāmata, ko 
sauc par Jēra Dzīvības Grāmatu. 
Tajā ir daudz cilvēku vārdu. 
Vai tu zini kā vārdi tur 
ir? To cilvēku 
vārdi, kas ir 
uzticējušies 
Jēzum. 

Vai tur ir 
tavs vārds?



Bībeles pēdējie vārdi par Debesīm ir brīnišķīgs 
aicinājums. „Un Gars un līgava saka: „Nāc!” Un, kas 

to dzird, lai saka: „Nāc!” Kam slāpst, lai nāk; kas 
grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas.”



Debesis, Dieva skaistās mājas

Stāsts no Dieva Vārda, Bībeles,

atrodas

Jāņa 14; 2. Korintiešiem 5; 
Atklāsmes 4, 21, 22

„Kad kļūst izprotami Tavi vārdi, tie apgaismo.”
Psalmi 119:130



Beigas



Šis Bībeles stāsts pavēsta mums par mūsu 
brīnišķīgo Dievu, kas radīja mūs un kas grib, lai tu Viņu iepazītu.

Dievs zina, ka esam darījuši sliktas lietas, ko Viņš sauc par 
grēku. Sods par grēku ir nāve, bet Dievs tik ļoti tevi mīl, 

ka sūtīja Savu vienpiedzimušo Dēlu Jēzu, lai Viņš mirtu pie 
Krusta un saņemtu sodu par taviem grēkiem. Pēc tam Jēzus 

augšāmcēlās no miroņiem un devās mājās uz Debesīm! 
Ja tu ticēsi Jēzum un lūgsi Viņam piedošanu par saviem 
grēkiem, Viņš tev piedos! Viņš atnāks un dzīvos tevī, 

un tu dzīvosi kopā ar Viņu mūžīgi.

Ja tu tici šai patiesībai, pasaki Dievam šos vārdus:
Mīļais Jēzu, es ticu, ka Tu esi Dievs, ka kļuvi par cilvēku, lai 

mirtu par maniem grēkiem, un ka tagad atkal esi dzīvs. Lūdzu, 
ienāc manā dzīvē un piedod manus grēkus, lai es varētu dzīvot 
jaunu dzīvi un kādu dienu būt kopā ar Tevi mūžīgi. Palīdzi man 

paklausīt un dzīvot Tev kā Tavam bērnam. Āmen.

Katru dienu lasi Bībeli un runā ar Dievu! Jāņa 3:16
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