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centracijosstovyklągalimalaisvaiapžiūrėti,žmo-
nės čia nebekankinami ir nebežudomi. Aušvico
dujųkamerosbuvonaudojamostiktamtikrąlaiką.
TačiauBiblijospragarasyraamžinas.

Muziejausfojėmanodėmesįpatraukėpaveikslas,
kuriame pavaizduotas nukryžiuotasKristus. Kaž
kas iš kalinių nagu sienoje išbraižėNukryžiuotąjį
 savo viltį. Šismenininkas žuvo dujų kameroje.
Tačiau jis pažinojo savoGelbėtoją. Jismirė bai
siojevietoje,tačiaudangausvartaijambuvoatviri.
O patekus į pragarą, apie kurį Viešpats Jėzus
labai aiškiai įspėja Naujajame Testamente (pvz.,
Mt7,13;Mt5,2930;Mt18,8),išjoneįmanomanei
pabėgti, nei kaip kitaip išsigelbėti. Priešingai nei
Aušvico koncentracijos stovykla, pragaras veikia
amžinai,joneįmanomaapžiūrėti.

Ir dangus yra amžinas. Tai vieta, į kurią Dievas
musnoriatvesti.Tadpriimkitepakvietimąįdangų.
ŠaukitėsViešpatiesvardo–taipJūsužsisakysite
sau dangų! Kartą po paskaitos priemanęs priė-
jo viena moteris ir susijaudinusi paklausė: „Argi
galimadangųužsisakyti  lygkelioniųbiure?!”Aš
atsakiau teigiamai: „Kas neužsisako, tas nepa
sieks savo tikslo. Juk jei norite skristi į Havajus,
Jumsreikalingas lėktuvobilietas,arne?”Jiatsa-
kė:„Betužbilietąreikiamokėti!“„Taip,iružbilietąį
dangųreikiasumokėti!Tačiaukainayratokiadide-
lė, kad niekas iš mūsų nepajėgus tiek sumokėti
 mūsų nuodėmė yra kliūtis. Dievas netoleruoja
nuodėmėsdanguje.Žmogus,kurisnoripomirties
amžinybę praleisti danguje, turi būti išvaduotas
nuokaltės.Taipadaryti gali tiknuodėmenesusi-
tepęsasmuo,iršisasmuo–JėzusKristus.TikJis
yrapajėgusapmokėtišįbilietą.IrJisjausumokėjo
–savokrauju,savomirtimiantkryžiaus.”

Okąturiudarytiaš,kadpatekčiauįdangų?Gelb
stintisDievopakvietimasyraskirtas irmums.Ne
viena Biblijos eilutė raginamus reaguoti į Dievo
kvietimą:

• „Pasistenkiteįeitiproankštusvartus!“(Lk
13,24).

• „Atsiverskite,nesprisiartinodangauskara-
lystė!“(Mt4,17).

• „Įeikiteproankštusvartus,neserdvūsvar
tai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo
einančių.Kokie ankšti vartai ir koks siau
ras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį
atranda”(Mt7,1314).

• „Pagauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi
pašauktas”(1Tim6,12).

• „TikėkViešpatįJėzų,taibūsiišgelbėtastu
irtavonamai”(Apd16,31).

Tai – ne tik iš miego žadinantys, širdį persmel-
kiantys perspėjimai, bet ir rimti, ryžtingi primygti-
niokvietimožodžiai.Todėlpasielgsimenuosekliai,
į kvietimą dangun atsakydami malda. Ši malda
galėtuskambėtimaždaugtaip:

„ViešpatieJėzau,šiandienašperskaičiau,kadtik
per Tave galiu patekti į dangų.Aš norėčiau būti
suTavimidanguje.Todėlišgelbėkmanenuopra
garo, kurio aš nusipelniau dėl visų savo kalčių.
Ašsupratau,kadTavomeilėmantokiastipri,kad
Tumireiužmaneantkryžiausirbuvainubaustas

užmanonuodėmes.Tumataivisasmanokaltes
–nuopatvaikystės.Taužinomosvisosmanonuo-
dėmės– ir tos, kuriasašdabaratsimenu, ir tos,
kurias jauseniaiužmiršau.Tupažįstimanoširdį.
PriešTaveašesukaipatverstaknyga.Toks,koks
esu,negaliuateitipasTaveįdangų.PrašauTavęs
atleistimano nuodėmes, dėl kurių aš gailiuosi iš
visos širdies.Ateik įmano gyvenimą ir atnaujink
jį.Padėkmanatsikratytivisko,kasTavoakyseyra
neteisinga,irdovanokmansavybes,kuriasTulai
mini.AtverkmanTavožodį–Bibliją.Padėkman
suprasti, ką Tu nori man pasakyti, ir duok man
paklusnią širdį, kad galėčiau daryti tai, kas Tau
patinka.NuošiolTuesimanoViešpats.Noriusekti
paskui Tave. Parodyk man
kelią, kuriuo turiu eiti visose
gyvenimosrityse.DėkojuTau,
kad išklausei mane, kad nuo
šiolgaliuvadintisTavovaikas
irkadbūsiupasTavedanguje.
Amen.”

prof.techn.m.dr.WernerGitt
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Daugelisžmonių,netgi tie,kuriemąstoapiesavo
gyvenimopabaigą,ignoruojaamžinybėsklausimą.
AmerikiečiųaktorėDriuBerimor(DrewBarrymore)
vaikystėjeatlikopagrindinįvaidmenį fantastiniame
filme„E.T.Ateivis“.Sulaukusidvidešimtaštuonerių
metų(g.1975), jipareiškė:„Jeinumirsiuanksčiau
nei mano katė, tai tegu ji suėda mano pelenus.
Tuomet aš bent jau toliau gyvensiu savo katėje.“
Arginebaisustokssupratimoneturėjimasirtrum
paregiškumasmirtiesatžvilgiu?

Į Jėzųkreipdavosidaugžmonių–dažniausiaidėl
žemiškųproblemų:

• Dešimtraupsuotųjųnorėjopasveikti  
(Lk17,13).

• Akliejinorėjopraregėti(Mt9,27).

• Vienasžmogustikėjosipagalbossprendži
antginčądėlpalikimo(Lk12,1314).

• Fariziejaiatėjosuklastinguklausimu,arturi
mokėtimokesčiusRomosciesoriui(Mt22,17).

TikkeletasžmoniųatėjopasJėzų,norėdamisuži
noti,kaippatektiįdangų.Vienasturtingasjaunuolis
kreipėsi į jį suklausimu:„Gerasismokytojau,ką
turiudaryti,kadlaimėčiauamžinąjįgyvenimą?“ 
(Lk18,18).Jambuvoatsakyta:parduokviskąprieko
prisirišusitavoširdis,irsekpaskuiJėzų.Kadangijis
buvolabaiturtingas,atmetėšįpatarimąiratsisakė
dangaus.Buvoirtokiųžmonių,kuriedangausišvis
neieškojo,bet, susitikęsuJėzumi, susimąstėapie
tai.ZachiejuslabaitroškopamatytiJėzų.Tačiaujis
suradodaugiauneitikėjosi:Jėzuibesisvečiuojantjo
namuose,taipsakantpriekavospuodelio,Zachie
jussuradodangų.Jėzausišvada:„Įšiuosnamus
šiandienatėjoišganymas”(Lk19,9).

Kaip su rasti dangų?
Apibendrinantgalimapasakyti:

• Dangaus karalystė randama vieną konkrečią
dieną.Taisvarbužinoti,nesirJūs,mielasskai-
tytojau,šiandienturėsitegalimybęgautidovanų
amžinągyvenimąpasDievą.

• Dangauskaralystė įgyjamaneužgerusdarbus
arnuopelnus.

• Dangauskaralystęgalimasurastivisiškainepa
siruošus.

Mūsųasmeninissupratimas,kaippatekti įdangų,
bus visiškai klaidingas, jei nesirems tuo, ką sako
Dievas.Vienojedainojeapiesavokarjerąužbaigu-
sįcirkoklounąyratokiežodžiai:„Jistikraipateksį
dangų,nesžmonėmsjissuteikėdaugdžiaugsmo.“
Viena turtingamoterispastatėvargšųnamus,ku
riuosenemokamaigalėjogyventidvidešimtmote-
rų – su vienintele sąlyga: jos turėjo įsipareigoti
kasdien vieną valandąmelstis už turtuolės sielos
išganymą.

Ta čiau koks gi tas tik ra sis  
ke lias į dangų?

Norėdamasduotiaiškųatsakymą,Jėzuspapasakojo
palyginimą. Luko evangelijoje 14,16 jis kalba apie
žmogų (Dievometafora), kuris rengia didelę puotą
(dangausmetafora)irišsiuntinėjavardiniuspakvieti
mus.Tačiaupakviestųjųatsakymaibuvonuviliantys:
„Tuometjievisikaipvienaspradėjoatsikalbinė-
ti. Vienas jam tarė: ‘Nusipirkaudirvą’. Vėl kitas
sakė:‚Pirkaupenkisjungusjaučių’.Trečiastarė:
‚Vedžiau, todėl negaliu atvykti.’” (Lk 14,1820).
Jėzusužbaigiapalyginimąpuotosšeimininkospren
dimu:„Sakau jums, nėvienas išanųkviestųjų
žmonių neragausmano vaišių” (Lk 14,24). Iš to
matyti, kad dangų galima laimėti arba prarasti. Tai
priklausonuoto,arkvietimasbuspriimtasaratmes
tas.Paprasta?Išties!Daugžmoniųnepateksįdangų

–nedėlto,kadnežinojokelio,odėlto,kadkadaise
atsisakėpakvietimo.

Šietryspalyginimeminimiasmenysnėrateigiamas
pavyzdysmums,nesjieatsisakėpakvietimoirneat-
vykoįpuotą!Arpuotadėltoneįvyko?Ne!Sužinojęs
apie atsisakymą atvykti, šeimininkas išsiuntinėjo
daugybępakvietimų.Tačiaušįkarttainebuvoaukso
raidėmisparašytipakvietimai.Ne,taibuvopaprastas
kvietimas: „Ateikit!“.Kiekvienaspriėmęsšįkvietimą
buvopasodintasprievaišiųstalo.Kasįvykotoliau?
Žmonės atėjo – ne vienas kitas, o būriai žmonių.
Po kurio laiko puotos šeimininkas padarė išvadą:
daryra laisvųvietų!Tada jispaliepėsavo tarnams:
„Eikiteirkvieskitetoliauvisus!“

Čia aš norėčiau pritaikyti šį palyginimą mums,
kadangi jis tiksliai atspindimūsų šiandieninę situa-
ciją.Dangujedaryra laisvųvietų, todėlDievasnori
mumspasakyti: „Ateik,užsiimksavovietądanguje!
Būk protingas ir užsisakyk sau vietą amžinybėje!
Šiandien!“

Dangus yra neapsakomai gražus, ir todėlViešpats
Jėzuslyginajįsudidelepuota.Pirmamelaiškekorin
tiečiams (1 Kor 2,9) sakoma: „Ko akis neregėjo,
ko ausis negirdėjo, kas žmogui įmintį neatėjo,
taiparuošėDievas tiems, kurie jįmyli.“Niekas,
absoliučiainiekasšioježemėjenėištoloneprilygsta
dangui. Ten neišpasakytai gražu! Dangaus netu

rime jokiu būdu pražiopsoti, nes jis labai brangus.
Jėzus,DievoSūnus,atvėrėmumsdangausvartus.
Jam turimebūti dėkingi, kad tenpatekti dabar taip
paprasta.Viskaspriklausonuomūsųnoro.Tik tas,
kurisyratokskvailaskaiptietryspalyginimeminimi
vyrai,galiatsisakytipakvietimo.

Išgelbėjimas – per Viešpatį Jėzų 
Apaštalų darbų 2,21 parašyta: „Kiekvienas, kuris
šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.“ Tai 
esminis Naujojo Testamento teiginys. Filipų kalėji-
mebendraudamas suprižiūrėtoju,Pauliuspasakė:
„TikėkViešpatįJėzų,taibūsiišgelbėtastuirtavo
namai”(Apd16,31).Šižiniayralabaitrumpa,tačiau
radikaliirkeičiantigyvenimą.Tąpačiąnaktįkalėjimo
prižiūrėtojasatsivertėįJėzų.

Nuokogelbsti Jėzus?Taisvarbužinoti. Jėzusgelb
stinuokelio,vedančio įamžinąprakeikimą,pragarą.
Biblijasako,kadtiekdanguje,tiekirpragarežmonės
busamžinai.Skirtumastas,kadpragaras–baisus,o
dangus–nuostabus.Trečiosvietos,kuriąbūtųgalima
pasirinkti, nėra.Praėjus penkiomsminutėmspomir
ties, niekas negalės pasakyti, kad su mirtimi viskas
baigiasi. Jėzaus asmuo apsprendžia viską. Kurmes
praleisime amžinybę, priklauso nuo vieno vienintelio
asmens:JėzausirmūsųsantykiosuJuo!

SkaitydamaspaskaitasLenkijoje,apsilankiaubuvu
sioje Aušvico koncentracijos stovykloje. Trečiojo
Reicho laikais (Antrojo pasaulinio karo metu) ten
dėjosi baisūs dalykai. 19421944 metais virš 1,6
milijonožmonių, daugiausia žydų, čiabuvonunuo-
dyti dujomis ir po to sudeginti. Literatūroje ši vieta
vadinama„Aušvicopragaru”.Apiešįapibūdinimąaš
mąsčiau,apžiūrėdamasdujųkamerą, kuriojevienu
kartu buvonužudoma600 žmonių.Koks neįsivaiz-
duojamaibaisusdalykas!Tačiauar tikrai taigalima
vadintipragaru?

Dujųkamerasmesgalėjomeapžiūrėtitiktodėl,kad
1945 metais šis siaubas pasibaigė. Dabar kon
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