
FRAGMENTS NO:  

REINHARDS SLENSKA, MĒRĶIS UN NOBEIGUMS: PAMĀCĪBA KRISTĪGĀ PĒDĒJO LAIKU 

SAGAIDĪŠANĀ: “TAS KUNGS IR TUVU” 

2. MIESA UN DVĒSELE: DVĒSELES NEMIRSTĪBA  

CAUR MIRUŠO AUGŠĀMCELŠANOS 

„Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt? Es, Tas Kungs, izpētu sirdi 

un pārbaudu īkstis, lai atmaksātu ikvienam par viņa ceļiem, kā viņa dzīve to pelna” (Jer. 17:9, 10) 

„Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek 

bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai” (1. Tes. 5:23)  

2.1. Ievads1 

Kas notiek pēc nāves? Šis ir ne tikai nomācošs jautājums, bet apgrūtinoši ir arī tas, ka uz šo 

jautājumu tiek dotas daudzas, bieži vien pretrunīgas, atbildes. Mirušais tiek apglabāts zemē. Viņš tiek 

nogādāts savā pēdējā atdusas vietā. Pie kapa dzirdam vārdus: „Zeme pie zemes, pīšļi pie pīšļiem, 

putekļi pie putekļiem.” Bībeles liecība un darbības apraksts vārdos sastopas šajā situācijā un tās 

skaidrojumā. Jo tāda ir cilvēka sūtība pēc grēkā krišanas:  

„Sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi 

ņemts: jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties” (1. Moz. 3:19; Īj. 10:9 un citur).  

Cilvēka iznīcība arvien pieder viņa atkrišanai un attālinātībai no Dieva, – kā arī Ābrahāms visā 

godbijibā atzīst, lūgšanā cīnīdamies ar Dievu par Dieva tiesā kritušās pilsētas Sodomas glābšanu:  

„Un Ābrahāms atbildēja un sacīja: “Es esmu uzdrošinājies runāt ar savu Kungu, lai gan es esmu 

pīšļi un pelni” (1. Moz. 18:27).  

Gluži kā dzīvība nāk no Dieva, tā ikviena radīta būtne sairst, kad Dievs novēršas no tās: 

„Bet, kad Tu apslēp Savu vaigu, tad viņi krīt bailēs; kad Tu viņiem atņem dvašu, tad viņi mirst un 

atgriežas pīšļos. Kad Tu sūti Savu Garu, tad viņi top dzīvi radījumi, tā Tu atjauno zemes seju” 

(Ps. 104:29, 30).  

Šādos aprakstos Bībeles teksti tieši šeit parāda vienprātīgu, skaidru reālismu: 

„Visi noiet vienā vietā; visi viņi ir cēlušies no pīšļiem, un visi atgriežas atpakaļ pīšļos. Kas zina ko 

no cilvēka dzīvības dvašas - vai tā ceļas augšup gaisā, un vai dzīvnieka dzīvības dvaša nolaižas lejup 

zemē?” (Sal. māc. 3:20, 21). Vai: „Debesu karapulkus Tas Kungs uztur kārtībā, bet visi cilvēki ir zeme 

un putekļi” (Sīraha 17:32; 33:10). Īsi sakot: „Mēs esam svešinieki un piedzīvotāji tavā priekšā kā visi 

mūsu tēvi; mūsu dienas virs zemes ir kā ēna, un tur nav cerības!” (1. Lku. 29:15). Tas ir pilnīgi 

viennozīmīgi: dzīvībai pamats ir Dievā, un nāves cēlonis ir cilvēka novēršanās no Dieva vai arī Dieva 

 
1  Par Bībeles antropoloģiju: Hans Walter Wolff, Anthropologie des Alten Testaments. München 1973; Udo Schnelle, 

Neutestamentliche Anthropologie. Jesus – Paulus – Johannes. Neukirchen, 1991. 



novēršanās no cilvēka. Tādēļ nāve un dzīvība ir definējama, izejot no attiecībām ar Dievu, – kā tas 

mums tiek atklāts Dieva vārdā.  

No miruša cilvēka palicēji atvadās – tas saistīts ar šķiršanos. Bībeles valoda saka, ka mirušie atdusas, 

tas ir, atpūšas no savām pūlēm un mokām. Tas ir Bībeles izteiksmes veids (Jņ. atkl. 6:11; 14:13), gluži 

tāpat tiek runāts par miegu un iemigšanu (Piemēram, Ps. 13:4; Mt. 27:52; 1. Kor. 11:30; 15:6; 1. Tes. 4:15; 

5. Moz. 31:16; 2. Sam. 7:12; Dan. 12:2: „Un daudzi no tiem, kas dus zemes pīšļos, uzmodīsies..” un 

citur). Savukārt miegs nav sairšanas stāvoklis, bet atpūta un gaidīšana. Jo šim stāvoklim seko 

pamošanās un piecelšanās. Bībeles liecībā  pamošanās un piecelšanās arvien seko miega stāvoklim. 

Tas viegli sasaistāms ar priekšstatu par šķietamu nāvi, kas mūsu ierastajā valodā nozīmē, ka cilvēks 

īstenībā tomēr nav miris. Taču, saskaņā ar Dieva vārdu, tas nozīmē, ka nāve ir kaut kas šķietams – 

Dieva darbu gaismā, kas izspiežas cauri nāvei un pārvar nāves robežas. Tātad arī šeit izšķiroši svarīgs 

ir izziņas pamats. Jautājums: vai nāve ir kungs, vai arī Dievs ir Kungs – šeit izšķiras, uz ko mēs 

paļaujamies un no kā bīstamies.  

Tas arī ir pamats parādībai, ka nāves robežas tuvumā, no kurienes, saskaņā ar cilvēka pieredzi, nav 

atgriešanās, rodas tik daudzi pretrunīgi pieņēmumi. Atmiņas ir tās, kas saista dzīvos palicējus ar 

mirušo. Tas, ka cilvēks turpina dzīvot savu mīļo piemiņā, ir apzīmējums, kas tiek lietots šai situācijai 

sēru sludinājumos. Atmiņas var būt iepriecinošas, taču arī apgrūtinošas, jo tieši pie nāves robežas bieži 

vien uzbrūk gana daudz atmiņu par atteikumiem un vainu, kas šajā brīdī kļuvusi galīga un 

neatgriezeniska. Tas attiecas kā uz mirējiem, tā arī uz sērotājiem.  

Pārdomas un diskusijas par miesas un dvēseles attiecībām skar tieši šo norisi pie nāves robežas. To 

neviens nevar pārvērst vienkārši priekšstatos un jēdzienos. Ikvienam cilvēkam nākas ar to sastapties 

un pastāvēt gan citu cilvēku nāves brīžos, gan arī pašam savā miršanā. Tālab mūsu mutēs tiek likts 

Dieva vārds, lai zinām, kā šādās situācijās varam un drīkstam runāt:  

„Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi!” 

(Ps. 73:26). 

2.2. Novērojumi un sajūtas 

Vai nāve ir jāsaprot kā nemirstīgās dvēseles šķiršanās no mirstīgās miesas, vai arī kā miesas un 

dvēseles, vienota veseluma, kopīga nāve – tas atkal un atkal no jauna kļūst par domstarpību punktu 

starp kristīgajām baznīcām un to iekšienē. Dvēseles nemirstība un mirušo miesīgā augšāmcelšanās 

būtu izslēgta tādēļ vien, ka ne nāve, ne mirušo augšāmcelšanās nebūtu pilnīga, ja cilvēkā būtu kaut kas 

no radītām lietām, kas ar savu dabu un būtību spētu pārvarēt nāves robežu un turpināt pastāvēt. Tomēr 

arī evaņģēliskiem kristiešiem atbildei uz šo jautājumu nav cita iespaidīgāka priekšstata par J. S. Baha 

Jāņa Pasijas noslēguma korāli, kas nācis no Melanhtona skolnieka Martina Šallinga (1532.–1608.) 

dziesmas: „No sirds Tevi mīlu, ak, Kungs!” (tulk.): „Ak Kungs, lai Tavi mīļie eņģeļi mana mūža galā 

nes manu dvēseli Ābrahāma klēpī (Lk.16:22). Lai miesa savā kambarī dus liegi, bez sāpēm un mokām 

līdz pastarai dienai. Tad modini mani no nāves, lai manas acis var Tevi skatīt – ar pilnīgu prieku, Dieva 

Dēls, mans Pestītāj un Žēlastības troni! Kungs Jēzu Kristu, uzklausi mani, es gribu Tevi slavēt 

mūžīgi!” 



Arī šeit, tāpat kā dažās citās dziesmu grāmatas dziesmās2, ir viennozīmīgi skaidri pateikts, ka nāve 

tiek saprasta kā miesas nošķiršana no dvēseles, un dvēsele – atsaucoties uz stāstu par bagāto vīru un 

nabaga Lācaru (Lk. 16:10–31) – atrodas noteiktā vietā, starpstāvoklī starp nāvi un augšāmcelšanos, 

kamēr miesa, atbilstoši Bībeles izpratnei, atdusas. Pretstats starp abiem uzskatiem – visa veseluma 

nāvi, no vienas puses, un miesas un dvēseles nošķiršanos, no otras puses, acīmredzami nav atceļams; 

un droši vien arī nebūtu vajadzības pūlēties pilnīgi atcelt šo pretstatu. Drīzāk gan pienāktos uzklausīt 

Dieva vārdu, dzirdot, kā tas mūs uzrunā un vienlaikus mūsos darbojas. Tieši šī iedarbība ir svarīga. Jo 

mums nav iespējas ar tiešu Bībeles izteikumu palīdzību panākt viennozīmīgu izpratni, kādu Dievs ar 

Savu vārdu mums šajā lietā nav gribējis sniegt. Tādēļ mierīgi uzklausīsim, ko Dieva vārds mums par 

to saka, un tajā pašā laikā, gluži dabīgi, dzirdēsim arī, ko citi cilvēki un citas reliģijas saka par šo 

svarīgo jautājumu. Tas viss iedarbojas uz mūsu dvēseli, saviļņojot bailēs un cerībās, bijībā un priekā, 

ar mierinājumu un apsolījumu, visbeidzot, ar bauslības apsūdzību un Evaņģēlija attaisnojošo vārdu.  

Kristieši atbildi uz nomācošo jautājumu par starpstāvokli starp nāvi un augšāmcelšanos var saņemt 

tikai no Svētajiem Rakstiem, un tas arī nav pavisam viegli. Līdzās atrodas ietekmīgi priekšstati no 

citām reliģijām, no filozofijas un noteiktām pieredzēm, kas šķietami norāda uz cilvēka esības 

kontinuitāti arī pāri nāves robežai. Tas ir plaši izplatītais uzskats par dvēseļu pārceļošanu, saskaņā ar 

kuru dvēsele jaunā veidolā atgriežas citā miesā, µετεµψύχωσις. Bībeles valodās vārdiem dvēsele un 

dzīvība ir viena un tā pati nozīme. Ar to saistīts novērojums, ka dvēsele dzīvības nozīmē tiek nodota 

tālāk pēcnācējiem ģenētiskā ceļā, tā ka izskats, augums, spējas, domāšana un valoda tiek pārmantotas 

un tādā veidā uzturētas. Pēcnācējos atpazīstami viņu senči. No tā iespējams secināt, ka dvēsele veido 

visus cilvēkus viņu individualitātē saistošu un noteicošu vienību, kas paliek un tiek uzturēta arī tad, 

kad atsevišķs indivīds mirst. Atmiņas par mirušo var būt tik spēcīgas, ka tās kļūst redzamas un 

dzirdamas iespaidīgā un pārliecinošā veidā. Dzīves turpināšana atmiņās – tā nekādā ziņā nav tikai 

tukša frāze. Spirituālistiskās prakses ārkārtīgi sakāpinātā veidā darbojas gan senatnē, gan arī mūsdienās 

kā izplatīts līdzeklis saiknes nodibināšanai ar mirušajiem (skat. IV nodaļu, 2.). Priekšstatos par 

dvēseles nemirstību liela nozīme ir arī tam, ka atbildība par labiem un sliktiem darbiem līdz ar nāvi 

tiek atlikta līdz tiesai, kura ar savu atalgojumu un sodu stāv pāri ikvienai cilvēku tiesai un ved uz galīgo 

taisnību tieši tur, kur dzīves laikā taisnīguma prasības tikušas noraidītas. Tas nekādā ziņā nav atrodams 

tikai Bībelē, bet arī filozofijā un daudzās citās reliģijās. Tātad šeit mums ir darīšana ar visas cilvēces 

nojausmām un pieredzi.  

Jau norādes veidā pasniegts apstākļu uzskaitījums ļauj noprast, ka šeit var būt runa ne tikai par 

apcerīgu aprakstu, bet arī par mūsu dzīves gājumu, kurā neizbēgami sastopamies ar nāvi. Nostāja 

attiecībā pret nāvi ietekmē arī mūsu nostāju attiecībā pret dzīvi. Grieķu filozofs Epikūrs  

(341.–271. pirms Kristus), kura vārds saistās ar hēdonisma dzīves nostāju, mācīja:  

„Pieradini sevi arī pie domām, ka nāve mums nav nekas svarīgs. Jo viss labais un sliktais ir balstīts 

sajūtās; savukārt nāve atceļ sajūtas. Tādēļ pareiza atziņa par nāves nenozīmīgumu dara mums šīs 

 
2  Piemēram, Evangelisches Gesangbuch 84:8: „Tava nāve un ciešanas arvien būs manā sirdī, līdz mana miesa no dvēseles  

šķirsies” 386:7: „Dod, lai arī mana dvēsele mostas – Tavā līdzībā.” 495:7: „Ļauj, lai savas dzīves beigās/ šķiros no tās, cerēdams uz 

Kristus nāvi, bet dvēseli uzņem pie Sevis/ augstībā, Tavā priekā...”; Bavārijas pielikums 669: „Nu nesam miesas uz atdusas vietu...” 

2. pants: „Miesa nepaliek vienmēr pelni un putekļi, tā nepaliek vienmēr iznīcība un laupījums. Kad Kristus reiz parādīsies, tā atkal tiks 

vienota ar dvēseli.”  

 



dzīves mirstīgumu par prieka avotu, jo rāda nevis bezgalīgi ilgu laika turpinājumu nākotnē, bet gan – 

dara galu ilgām pēc nemirstības.”3 Īsi sakot – ar nāvi viss beidzas. Filozofs Epiktets (~50.–140. pēc 

Kristus) pārstāv stoiķu dzīves izpratni, kurā tiek uzskatīts, ka pasaule pamatā ir laba un saprātīga, ka 

ir nepieciešams tikai to izzināt un sekot iegūtajai atziņai. Viņš mācīja: „Tas, kas noved cilvēkus 

apjukumā, ir nevis lietas pašas par sevi (πράγµατα), bet gan uzskati/spriedumi (δόγµατα) par lietām. 

Tā arī nāve pati nav kaut kas šausminošs.., bet šausminošs ir uzskats (δόγµα) par nāvi, kas apgalvo, 

ka tā ir šausminoša. Tas arī ir pats šausminošākais.”4 Īsi sakot, nāve ir kaut kas dabisks un neizbēgams, 

kas tāds, ko nepieciešams saprātīgā veidā pieņemt.  

Tieši šajā pieredzes kopsakarībā ir redzams, ka dogmas un uzskati nav kas tāds, ko iespējams 

izvēlēties, izveidot vai noraidīt; šie uzskati skar to, kas nosaka mūsu apziņu, uztur to bijībā un cerībā. 

Pievienojoties Epikūra nostājai, varētu sacīt, ka līdz ar sajūtu uztveres izbeigšanos izbeidzas ikviena 

sajūta no iekšienes un ikviena ietekme no ārienes; tādējādi nāve ir stāvolis bez jebkādām sajūtām. Tam 

ir tieša ietekme uz cilvēka dzīves gaitu. Šādā gadījumā dzīvē līdz pat nāves brīdim jātiecas pēc prieka 

maksimuma un ciešanu minimuma. Apustulis Pāvils skaidri brīdina Korintas draudzi no šādas 

nostājas – nerēķināšanos ar mirušo augšāmcelšanos: „Ja mirušie neceļas augšām, tad: ēdīsim un 

dzersim, jo rīt mēs mirsim (Jes. 22:13). Nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus” 

(1. Kor. 15:32 un tālāk, skat. augstāk I nodaļu, 1.). Apokrifos, Salamana gudrības grāmatā, hēdoniskā 

dzīves nostāja un bezdievju dzīvesveids tiek konfrontēts ar dievbijīgu cilvēku nākotnes cerību 

(Sal. gudr. 2:1–3:9). Par bezdievjiem sacīts šādi:  

„Šie ļaudis, kas tik aplami domā, savā starpā saka: „Īsa un ciešanu pilna ir mūsu dzīve, un, kad 

cilvēkam jādodas projām, viņam nav nekāda glābiņa. Nav arī zināms neviens, kurš būtu ticis atbrīvots 

no mirušo valstības. Jo tikai nejauši mēs esam radušies, un vēlāk mūsu vairs nebūs – tā, itin kā nekad 

nebūtu bijis. Jo dvaša mūsu degunā ir tikai dūmi, un mūsu domas ir tikai dzirksts, kas rodas no mūsu 

sirdspukstiem. Kad tā izdziest, tad miesa sairst pīšļos, bet gars izzūd kā gaiss. Ar laiku mūsu vārds tiek 

aizmirsts, un neviens vairs nedomā par mūsu veikumiem. Mūsu dzīve aizslīd gluži kā mākonis; tā 

izklīst kā migla, ko saules stari padzen un ar savu karstumu nospiež pie zemes. Mūsu laiks aiziet kā 

ēna, un, kad pienāk mūsu gals, tad atgriešanās vairs nav. Jo tas ir nenovēršami, ka neviens vairs 

neatgriežas. Tad nu nāciet un baudiet labumus, kamēr tie pieejami, un izgaršojiet dzīvi, kamēr vēl 

esam jauni” (Sal. gudr. 2:1–6).  

Savukārt par taisnajiem tiek sacīts:  

„Bet taisno dvēseles ir Dieva rokā, un nekādas mokas tās neskar. Nesaprātīgo acīm viņi šķiet miruši, 

un viņu aiziešana tiek uzskatīta par sodu; taču viņi ir mierā. Jo, kaut arī pēc cilvēku domām viņiem 

daudz jācieš, tomēr tie ir pilni cerības uz nemirstību. Viņi tikai nedaudz tiek pārmācīti, bet viņiem 

notiks daudz laba, jo Dievs viņus pārbauda un atzīst par tā vērtiem” (Sal. gudr. 3:1–5).  

Stoiķim nāve ir kaut kas dabisks, kas tāds, pie kā jāpierod. Tādējādi dogma iespaido apziņu un vada 

rīcību – tas ir izšķiroši visai cilvēka dzīvei visdziļākajā veidā. Saistībā ar liecību par Jēzus Kristus 

augšāmcelšanos un Viņa atkārtotu nākšanu uz tiesu pār visu pasauli, pār dzīviem un mirušiem, atklājas 

garu atšķirība. Tas redzams arī Kristus pasludinājuma konfrontācijā ar grieķu–epikūriešu un  

 
3  Diogenes Laertios, Leben und Meinungen Berühmter Philosophen, X, 124. salīdz. 139. 
4  Epiktet, Enchiridion c. 5 salīdz. Nilus von Ankyra. MPG 79, 1289 A.  

 



stoiķu–filozofiskajām skolām Areopagā, Atēnās (Ap. d. 17:16–34): „Par mirušo augšāmcelšanos 

dzirdēdami, citi zobojās, bet citi sacīja: “Par to mēs tevi vēl kādu citu reizi dzirdēsim” (Ap. d. 17:32).  

Taču Kristus pasludinājumā ir sasaistīti kopā divi ieskati: „..Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir 

mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā” (Rom. 6:23).  

Ja mēs, ievērojot šos priekšnoteikumus, domājam par miesu un dvēseli, paturot redzeslokā nāvi, tad 

šajā balsu sajaukumā mēs katrs ar savu dvēseli – lai kas tas arī būtu – esam tieši iesaistīti un tiekam 

ietekmēti. Ir runa par to, kas mēs esam, kas pie mums notiek un kas mēs būsim. Ar to saistītas 

teoloģiskās problēmas. Izejot no tā, kļūst saprotams, kādēļ tieši šajā tēmā līdz pat šodienai atkal un 

atkal rodas visasākās pretrunas. Šajā situācijā vispirms uzklausīsim, ko Dieva vārds saka dvēselei un 

par dvēseli. Pēc tam pārdomāsim dažas lietas no tā, ko cilvēka dvēsele domā un iedomājas zinām par 

sevi pašu.  

2.3. Kas ir dvēsele?  

Kā Dievs Savā vārdā runā par dvēseli, uzrunā dvēseli, un kā dvēsele ar Dieva vārdu 

uzrunā Dievu? 

Psalmi vairāk par citām Bībeles grāmatām rāda, ka Dieva vārds runā ne tikai par dvēseli, bet ar 

dvēseli un uzrunā dvēseli; taču dvēsele, savukārt, var runāt ar Dievu. Šie vārdi tiek likti mūsu mutēs 

kā lūgšana – īpaši tad, kad mums pietrūkst savu vārdu. Tā Psalmos tiek pateiktas daudzas lietas, kuras 

mēs paši no sevis droši vien pat neuzdrīkstētos Dievam sacīt: „Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, 

un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu! Jo es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam 

Dievam!” (Ps. 42:6, 12; Ps. 43:5). „Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto 

Vārdu! Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!” (Ps. 103:1 un tālāk). 

„Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva” (Ps. 42:3). „Tiešām, mana dvēsele ir klusu savā 

svētcerē uz Dievu, no Viņa nāk man palīdzība!” (Ps. 62:2). „Atgriezies savā mierā, mana dvēsele, jo 

Tas Kungs dara tev labu. Tiešām, Tu izglābi manu dvēseli no nāves, no asarām manas acis un no 

slīdēšanas manu kāju. Es staigāšu Tā Kunga priekšā dzīvo zemē” (Ps. 116:7–9).  

Pravietis Elija pēc Dieva sprieduma piepildīšanās pār Baala praviešiem Karmela kalnā bēga no 

ķēniņienes Jezebeles Negevas tuksnesī. 

„Bet pats viņš vienas dienas gājumu devās uz tuksnesi un apsēdās zem paegļa krūma, un viņš savā 

dvēselē vēlējās mirt. Un viņš sacīja: „Nu ir gana, Kungs, ņem manu dvēseli, jo es neesmu labāks kā 

mani tēvi”” (1. Ķēn. 19:4).  

Ja vārds “dvēsele” kā ebreju, tā arī grieķu valodā apzīmē “es” kā pašapziņu un dzīvību kā “dvašu”, 

tad, saskaņā ar Dieva vārdu, lūgšanas izteiksmes veids ir skaidrs – šeit “dvēsele” vienlaikus apzīmē kā 

vietu cilvēkā, tā arī attiecību veidu ar Dievu. Tā Dieva vārds attēlo cilvēka pārdomas par sevi pašu, 

izejot no viņa kopības ar Dievu.  

Tādēļ no divām daļām sastāvošā baušļa pirmā daļa attiecas uz visu, kas vien var būt ietverts cilvēka 

esībā un pašapziņā: „Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa 

sava prāta.” (Mt. 22:37; 5. Moz. 6:4 un tālāk).  

Dieva vārds ne tikai runā par dvēseli jeb sirdi, bet arī uzrunā dvēseli un sirdi, jā, tas runā arī sirdī un 

dvēselē. – Dieva vārds dara dvēseli un sirdi spējīgu lūgšanā runāt ar Dievu. Vārdi un jēdzieni, ar 



kādiem sastopamies Bībeles tekstos, nav šķirami no Dieva kopības ar cilvēku Viņa vārdā5. Dzirdot 

Dieva vārdu un uzrunājot Dievu ar šo vārdu, mūsos norisinās Dieva vārda apgaismojošā, atjaunojošā 

un glābjošā darbība. Tādēļ mēs stingri turamies pie ievadā aprakstītā priekšnoteikuma, proti, ka 

trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars ir klātesošs Svēto Rakstu vārdā; tajā Viņš ļauj Sevi 

iepazīt un darbojas. Dievs ir subjekts jeb – labāk būtu sacīt – Kungs, kas tieši nāves robežas tuvumā 

parādās Savā pestīšanai izšķirošajā nozīmīgumā. Jo – kā tas vienmēr jāuzsver – šajā gadījumā nav runa 

tikai par to lietu pārdomāšanu, kuras mēs spējam saprast, bet ir runa par tām lietām, ar kurām varam 

pastāvēt, kas mūs nes pat tad, kad valoda apklust un pieredze izbeidzas. 

Turpinot uzklausīt Dieva vārdu jautājumā par miesas un dvēseles attiecībām, par dvēseles mirstību 

vai nemirstību, mums tiek atklāts, kas mēs ar Dieva palīdzību un Viņa priekšā esam.  

Te vispirms jāievēro, ka nevienā Svēto Rakstu vietā nav runāts par dvēseles nemirstību. Nemirstība 

attiecas tikai uz Dievu kā izņēmumu.  

„..svētais un vienīgais Valdnieks, ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs, kam vienīgam ir nemirstība, kas 

dzīvo nepieejamā gaismā, kuru neviens cilvēks nav redzējis, nedz arī var redzēt, Viņam lai ir gods un 

mūžīga vara! Āmen!” (1. Tim. 6:15, 16). Ir arī sacīts: „Jo Dievs cilvēku radījis nemirstībai un darījis 

viņu par Savas skaistās būtības attēlu. Taču velna skaudības dēļ nāve ir ienākusi pasaulē, un mums, 

kas tai piederam, nākas to pieredzēt” (Sal. gudr. 2:24 un tālāk, 1. Moz. 1:27; Rom. 5:12; Jņ. 8:44; 

2. Tim. 1:10).  

Tādējādi pēc cilvēka grēkā krišanas un pakļaušanās nāves varai iznīcība un neiznīcība nosaka Dieva 

un cilvēka, glābšanas un tiesas pretstatu. Cilvēks kā vienots veselums ir ietverts šajās tiesas sekās, kas 

ir iznīcība. Tādēļ „miesa un asinis nevar iemantot Dieva valstību, nedz arī iznīcība var iemantot 

neiznīcību. ..Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas 

nemirstībā. Un, kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad 

piepildīsies tas vārds, kas rakstīts: (Jes. 25:8; Hoz. 13:4): „Nāve ir aprīta uzvarā! Kur, nāve, tava 

uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis?” (1. Kor. 15:50; 53–55).  

Ja nemirstība ir Dieva ekskluzīva īpašība, tad mirstība ir kas tāds, kas piemeklē cilvēku visā 

totalitātē, kā viņš grēka dēļ ar nāvi ir nošķirts no Dieva. Tādēļ arī cilvēks nevar skatīt Dievu, jo viņš ir 

piederīgs nāvei (2. Moz. 33:18–22; Jes. 6:5 un tālāk; 2. Moz. 19:21–25; 34:29 un tālāk). Ne pārdabiska 

atšķirība, ne metafiziska diference, nedz telpisks attālums mūs šķir no Dieva, bet gan cilvēka grēks. 

Tikai caur Kristu, Dieva Dēlu, tiek atcelta šī robeža, kas sargā mūs no iznīcības Dieva godības priekšā 

(2. Kor. 3:14–18).  

Saskaņā ar visu Svēto Rakstu vienprātīgu liecību, nāve nav kaut kas dabisks, bet attiecībā pret 

sākotnēji labo Dieva radību – kaut kas pretdabisks. Šīs Dieva tiesas sekas, šis sods par cilvēces grēku 

skar visu cilvēku kā veselumu, bez kāda izņēmuma. Arī dvēselei, lai kā tā tiktu saprasta, ir vajadzīga 

pestīšana:  

 
5  Ievērojot šo biblisko atziņu, ir saprotams, kādēļ Luters (Gal. 5:17) noraida antropoloģisko jēdzienu diferenciāciju: Ego mea 

temeritate carnem, animam, spiritum prorsus non separo. Non enim caro concupiscit nisi per animam et spiritum, quo vivit, sed 

spiritum et carnem intelligio totum hominem, maxime ipsam animam (WA 2, 585, 31 f.) – “Es atļaujos tādu pārdrošību – nešķirt miesu, 

dvēseli un garu citu no cita. Jo miesas tieksmes cilvēka dzīvē īstenojas ar dvēseles un gara līdzdalību. Tādēļ ar garu un miesu es 

saprotu visu cilvēku, arī viņa dvēseli.” Līdzīgi arī skaidrojumā (par Rom. 7:20): Quia eadem persona est spiritus et caro, ideo quo 

facit carne, totus facere dicitur (WA 56, 342.33) – „Jo viena un tā pati persona ir gars un miesa. Tātad mums jāsaka: kas notiek ar 

miesas līdzdalību, to dara viss cilvēks.” 

 



„Tāpēc, nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var 

izglābt jūsu dvēseles.” – „ziniet, ka tas, kas ir atgriezis grēcinieku no viņa maldu ceļa, izglābs tā dvēseli 

no nāves un apklās grēku pulku” (Jēk. 1:21; 5:20).  

Dieva vārda apliecinātā Dieva neiznīcība un grēkā krišanai sekojošā cilvēka iznīcība skar ne tikai 

Dieva un cilvēka esību un būtību kā Radītāja un radības atšķirība, bet ietver arī cilvēka atkrišanu no 

Dieva, kas ir cilvēka vaina un var tikt viņam pielīdzināta. Saskaņā ar Bībeles ieskatu, nāve liecina ne 

tikai par cilvēka dzīves laicīgumu, bet arī par viņa vainu; tā arvien ir nāve pēc tiesas sprieduma. 

Savukārt pestīšana Jēzū Kristū ir gan glābšana no tiesas, gan mūžīgās dzīvības dāvana (Rom. 6:23). 

Tikai ar šo Bībeles kopīgās liecības priekšnoteikumu ir pārdomājamas tās Rakstu vietas, kurās šķietami 

dotas norādes uz dvēseles nemirstību. Un pastāvīgi ir jāpārbauda, vai tiek runāts par antropoloģisku 

miesas un dvēseles duālismu, vai arī ar vārdu “dvēsele” tiek apzīmēta miesas dzīvība, kā tā redzama 

elpošanas norisē.  

Nozīmīgākā Rakstu vieta šādām pārdomām ir Kunga Kristus vārdi, kurus Viņš saka mācekļiem: 

„Un nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut; bet bīstieties vairāk no tā, kas 

miesu un dvēseli var nomaitāt ellē” (Mt. 10:28).  

Mācekļu sūtīšanas runas kopsakarība ved uz vārdiem par Jēzus apliecināšanu vai noliegšanu (Mt. 

10:32), kur Jēzus saka, ka Viņa apliecināšana vai noliegšana cilvēku tiesas priekšā tagadējos laikos ir 

izšķiroša un nosaka to, vai Kristus mūs aizstāvēs pastarā tiesā Dieva priekšā. Šajos vārdos tiek atklāta 

kopsakarība starp to, kas notiek šeit un tagad, šajā laikā, cilvēku tiesas priekšā, un to, kas notiks tajā 

tiesā, Dieva priekšā. Nāves un tiesas robeža šajos vārdos tiek pārkāpta; tas tiek apzīmēts kā „tagadnes 

eshatoloģija”, ar kuru sastopamies arī Jāņa evaņģēlijā (5:24–27): 

„Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā 

dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Patiesi, patiesi Es jums saku: nāk stunda un 

viņa ir jau klāt, kad mirušie dzirdēs Dieva Dēla balsi un, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Jo, itin kā Tēvam 

ir dzīvība pašam Sevī, tāpat Viņš arī Dēlam ir devis, lai Tam būtu dzīvība pašam Sevī. Un Viņš Tam 

ir devis varu turēt tiesu, tāpēc ka Viņš ir Cilvēka Dēls.” 

Tas ir Kunga Kristus vārds, kas mums atklāj šo atziņu, kurā nākotnes notikums ir jau iepriekš 

paredzēts, un tagadne nosaka nākotni. Šī laika diferences atcelšana ir situācija, kuru turpinājumā vēl 

aplūkosim plašāk (VI nodaļa).  

Lielā mācekļu sūtīšanas runa Mateja evaņģēlija 10. nodaļa satur uzdevumu – sludināt vēsti: „Debesu 

valstība ir tuvu klāt pienākusi” (Mt. 10:7). Tomēr šeit sacīts arī par vissmagākajām vajāšanām no 

cilvēku tiesas puses un naidu pat tuvinieku, ģimenes lokā:  

„Un jūs būsit visu ienīsti Mana Vārda dēļ. Bet, kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts” (Mt. 10:22). 

Šajā pieredzes līmenī ikvienam Jēzus māceklim visos laikos jāsastopas ar jautājumu: vai bailes no 

cilvēku tiesas – līdz pat nāves spriedumam – ir lielākas nekā paļāvība uz glābšanu no Dieva tiesas 

Jēzus Kristus vietniecisko ciešanu un miršanas dēļ.  

Miesas un dvēseles, kā arī to savstarpējo attiecību izpratne gūstama arī no šīs kopsakarības: nonāvēt 

miesu nozīmē to, ka cilvēks tiek nogalināts vai noslepkavots. Tas, ka cilvēki tomēr nespēj nonāvēt 

dvēseli – nozīmē, ka pastarā tiesa ir augstāka par visu cilvēku tiesāšanu. „Un nebīstieties no tiem, kas 

miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut; bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt 

ellē” (Mt. 10:28; salīdz. Lk. 12:4). Daudzos tulkojumos un citātos sastopama “dvēsele un miesa”. Te 

jau ir norāde, ka dvēsele ir pārāka, augstāka par miesu – arī tādēļ, ka tās funkcijas un nozīme sniedzas 



pāri laicīgās nāves robežai. Bet pazudināšana un glābšana attiecas uz dvēseli un miesu, tātad uz visu 

cilvēku, uz izšķiršanos Dieva pastarajā tiesā. Dvēselei tas nozīmē – vai nu Kristus aizstāvības dēļ palikt 

mūžīgā dzīvē pie Dieva, vai arī tikt iemestai ellē. Tādējādi dvēseles esība ir saistīta ar tiesas divējādo 

iznākumu. Tikai te izšķiras, vai dvēsele paliek pie Dieva, vai arī – tālu no Dieva, velna un nāves varā.  

Katrā ziņā tiek atklāts arī vēl kāds ieskats: miesīgā nāve vēl nav tiesas spriedums – kaut arī reizēm 

tā tiek saukta par atpestīšanu, gan no cilvēcīgām ciešanām. Mirušo augšāmcelšanās un tiesa pār 

dzīvajiem un mirušajiem laika ziņā ir nošķirta no miršanas. Tātad pastāv starpstāvoklis un pēc tam – 

arī otrā nāve (Jņ. atkl. 2:11; 20; 6:14; 21:8). Pirmā ir miesīgā nāve, otrā – dvēseles un miesas nāve. 

Nodaļas sākumā citētās Rakstu vietas (Jņ. 5) turpinājumā tas tiek atklāts šādi:  

„Nebrīnieties par to! Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā: tie, kas 

labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam” 

(Jņ. 5:28, 29).  

Miesas un dvēseles izšķiršana ir redzama tieši kā secinājums no šiem vārdiem – ievērojot miesīgās 

nāves un Dieva tiesas atšķirību.  

Šī pati situācija redzama Mateja evaņģēlijā (16:24–28), aicinājumā nest krustu un sekot Jēzum. Vācu 

Bībeles tulkojumos tiek mēģināts attēlot jēdziena ψυχή – psyche daudznozīmību, vienreiz tulkojot šo 

vārdu kā “dzīvība”, otru – kā “dvēsele”:  

„Ja kas grib Man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot Man. Jo, kas grib izglābt 

savu dzīvību, tas to zaudēs; un, kas savu dzīvību zaudē Manis dēļ, tas to mantos. Jo ko tas cilvēkam 

palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēsele. Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles 

atpirkšanu?” 

Ar šādu tulkojumu miesas un dvēseles izšķiršana tiek ienesta tur, kur sākotnējā tekstā tās nav. 

Tādējādi vārdu ziņā dzīvība un dvēsele ir viens un tas pats, un diferenciācija rodas nevis no 

antropoloģiskas miesas – dvēseles dihotomijas, bet gan no Dieva vārdā attēlotās Dieva darbības starp 

miesas nāvi un otro nāvi kā pastarās tiesas spriedumu. Citētās Rakstu vietas nesaka, ka cilvēkā būtu 

kas tāds, kas turpina savu eksistenci pāri nāves robežai. Šīs Rakstu vietas saka, ka miesīgā nāve nav 

galīgais lēmums par cilvēka eksistenci. Vēl sekos augšāmcelšanās un tiesa. Tādēļ šīs nodaļas sākumā 

moto veidā citētais miera sveiciens no 1. vēstules tesaloniķiešiem (5:23) ietver visu, kas pieder 

cilvēkam un viņa esībai. Tas ir vērsts uz Kunga Kristus atnākšanu laiku beigās, tādējādi sasaistot kopā 

tagadni un nākotni, nāvi un dzīvību:  

„Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek 

bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.” 

Vecās Derības izteikumi saskan ar Jaunajā Derībā sacīto. To redzam, piemēram, Salamana gudrības 

grāmatā (15:8), kur lasāms brīdinājums no cilvēku roku darinātiem elkiem:   

„Bet tas ir ļauns darbs, ja viņš no tiem pašiem māliem izveido nespēcīgu dievu, lai gan pats neilgu 

laiku iepriekš ir ticis radīts no zemes un pēc īsa laika atkal atgriezīsies tur, no kurienes ir ņemts, – tad, 

kad uzticētā dvēseles dāvana no viņa tiks atprasīta.”  

To pašu dzirdam arī (Mt. 22:31 un tālāk; Mk. 12:26 un tālāk; Lk. 20:37 un tālāk), Kristus atbildē uz 

saduķeju iebildumu pret augšāmcelšanos. Divas reizes Viņš norāda šiem teologiem uz viņu maldiem: 

„Bet Jēzus atbildēja un sacīja: “Jūs alojaties, nesaprazdami nedz rakstus, nedz Dieva spēku.” Jo, 

saskaņā ar Dieva pašapliecinājumu Otrajā Mozus grāmatā (3:6): „Es esmu tava tēva Dievs, Ābrahāma 

Dievs, Īzāka Dievs un Jēkaba Dievs”, ir pareizs secinājums: „Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs! Jūs 



ļoti alojaties” (Mk. 12:26 un tālāk). Šī novērojuma loģiskā konsekvence ir atrodama no Dieva vārda 

smeltajā ieskatā, ka arī šeit, runājot par nāvi un mirušajiem, ir jāatbild uz izšķirošo jautājumu: vai nāve 

ir kungs, vai arī Dievs ir Kungs pār nāvi.  

Miesas un dvēseles duālisms – kā tas redzams tulkojumos – atkal un atkal tiek ienests Svēto Rakstu 

tekstos no mūsu ikdienas valodas priekšstatiem. Jautājums par dvēseles nemirstību tā teoloģiskā 

izpratnē rodas tikai no tā, ka Dieva vārds vairs nav atziņas pamats, bet objekts un līdzeklis izplatītu 

priekšstatu apstiprināšanai vai atspēkošanai. Taču bibliska antropoloģija nekad nevar tikt nošķirta no 

Dieva un cilvēka kopības reālas īstenošanas, kā tā atklājas un realizējas ar Dieva vārda starpniecību.  

Uzlūkojot Bībeles pamatu, ir jāpārdomā vēl kāds jautājums, kas izriet no Pirmās Mozus grāmatas 

(2:7) apraksta par to, kā Dievs radījis cilvēku:  

„Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā 

cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.” 

Šajā norisē un tās aprakstā lietotajos vārdos miesa un dvēsele tiek saistīta ar elpošanu. Cilvēks saņem 

dzīvību, kad Dievs viņā to iedveš; nu cilvēkam ne tikai ir dvēsele – viņš pats ir dvēsele kā dzīva būtne. 

Bet, saskaņā ar 1. vēstuli korintiešiem (15:45 un tālāk), šeit viennozīmīgi ir runa par mirstīgo, zemes 

cilvēku – pretstatā „Garam, kas dara dzīvu”. Psalma (104:29 un tālāk) lūgšanā tiek atklāts, ka Dievs 

šādā veidā dāvā vai atņem dzīvību arī citām dzīvām būtnēm:  

„Bet, kad Tu apslēp Savu vaigu, tad viņi krīt bailēs; kad Tu viņiem atņem dvašu, tad viņi mirst un 

atgriežas pīšļos. Kad Tu sūti Savu Garu, tad viņi top dzīvi radījumi, tā Tu atjauno zemes seju.”6  

Salamans Mācītājs šo novērojumu savā skeptiskajā skatījumā apkopo šādi:  

„Tad es savā sirdī nodomāju: tas ir cilvēku bērnu dēļ, ka Dievs grib viņus pārbaudīt, lai viņi redzētu, 

ka būtībā viņi ir līdzīgi dzīvniekiem. Tiešām, kāds ir cilvēku, tāds pats ir arī dzīvnieku liktenis: kā 

viens, tā otrs mirst, visiem ir viena dvaša, un cilvēks nav pārāks par dzīvniekiem. Visi noiet vienā 

vietā; visi viņi ir cēlušies no pīšļiem, un visi atgriežas atpakaļ pīšļos. Kas zina ko no cilvēka dzīvības 

dvašas – vai tā ceļas augšup gaisā, un vai dzīvnieka dzīvības dvaša nolaižas lejup zemē?” 

(Sal. māc. 3:18–21). 

Ebreju vārds “dvaša” šajā vietā apzīmē garu.  

Runājot par miesas un dvēseles attiecībām cilvēkā, ir saprotams, ka cilvēkam nav savas dvēseles, 

kas veidotu attiecības ar Dievu. Tikai ar šīs dzīvības dvašas palīdzību viņš vispār var būt dzīvs cilvēks. 

Tas (1. Kor. 15:45) tiek izklāstīts, aplūkojot pestīšanas notikuma kopsakarību ar Ādama un Kristus 

pretstatu: „Tāpat ir arī rakstīts: pirmais cilvēks, Ādams, kļuva par dzīvu dvēseli (būtni), – pēdējais 

Ādams par dzīvu darītāju Garu.” Ar vārdiem “dzīva dvēsele” tiek apzīmēts elpojošs cilvēks – laikā 

starp piedzimšanu un nāvi. Par „dzīvu darītāju Garu” tiek nosaukta mūžīgās dzīvības dāvana pēc 

glābšanas no tiesas caur Jēzu Kristu. Radīšana iesākumā un jaunradīšana kā atdzimšana no jauna šeit 

tiek attēlotas viena otrai līdzās, un Dieva vārds mums to atklāj kā Dieva darbu, kas skaidri tiek 

piedēvēts Viņam. Te atkal redzam Kristību, ar kuras starpniecību šī atdzimšana notiek (Rom. 6:2; 

2. Kor. 4:6).  

Bībeles antropoloģija kā mācība par cilvēku arvien ir soterioloģija kā Dieva glābšanas apliecinājums 

nāves varā kritušajam cilvēkam. Šajā kopsakarībā, saistībā ar kristieša kopību ar Kristu, atrodam 

 
6  Piektajā Mozus grāmatā (12:23, 24) atbilstošā aprakstā kā līdzvērtīgas dvašai tiek minētas arī asinis un dvēsele. Gluži kā dzīvība zūd 

līdz ar dvašu, tāpat tā aizplūst līdz ar asinīm. 

 



veselu rindu antropoloģisku izteikumu, kuros redzams, kā nākotnē gaidāmā mūžīgā dzīve ir ietverta 

tagadējā dzīvē un ka tādējādi nāves robeža tiek pārrauta, jā, atcelta. Jo jau šeit un tagad sākas tas, kam 

tur un tad, pēc mūsu nāves, jātiek pabeigtam un piepildītam. Tā ir izšķiršana starp ārējo un iekšējo, 

veco un jauno cilvēku:  

„Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas 

atjaunojas” (2. Kor. 4:16). 

Atbilstošā veidā tiek runāts par „veco cilvēku”, kas Kristībā ir krustā sists līdz ar Kristu (Rom. 6:6), 

un kam kristieša dzīves ceļā jātiek noliktam jeb jānomirst: „ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums 

jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērbj 

jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā” (Ef. 4:22–24).  

Tā ir Jēzus Kristus Gara dāvana, kas mūsos veido jaunu radījumu, un šī atjaunošana jau ir līdzdalība 

jaunajā dzīvē: „ lai Viņš Savā -godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu  

iekšējo cilvēku un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu 

mīlestībā” (Ef. 3:16). 

Tieši tādā pašā veidā iespējams izšķirt – taču ne nošķirt – fizisko cilvēku no garīgā: 

„Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva Gara; jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, 

jo tas ir garīgi apspriežams. Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina” 

(1. Kor. 2:14, 15; salīdz. Rom. 7:14 un tālāk).  

Šajos izteikumos viennozīmīgi parādīta izšķiršana starp radīto, veco un iznīcīgo cilvēku, kas dzīvo 

grēcīgā miesā un līdz ar to pakļautībā nāves varai, no vienas puses, un ar Gara dāvanu atjaunoto 

cilvēku, kas kopībā ar Jēzu Kristu ieiet mūžīgajā dzīvē, tā ka jau tagad viņam tā tiek dota apsolījumā 

Viņa Kunga vārdā un kopībā ar Viņu: Kristībā un Vakarēdienā. Tātad nevis dabiskajā cilvēkā ir 

ietverta kāda neiznīcīga sastāvdaļa, bet tās ir Dieva dāvanas: jaunradīšana un atdzimšana Garā, ar 

kurām cilvēkam tiek pavērts un piešķirts ceļš cauri nāvei un gaidāmajai tiesai uz mūžīgo dzīvību. Tātad 

zemes dzīves un mūžīgās dzīves kontinuitāte pilnībā atrodas Dieva rokās. Tā mums šajā kopsakarībā 

ir darīšana nevis vienkārši ar antropoloģiskiem jēdzieniem, bet ar norisēm, kurās Dievs ar vārdu un 

Sakramentu darbojas pie mums un mūsos.  

Gaidīšanas laiks, protams, ir arī nemiera laiks, kārdinājumu, šaubu, nepacietības un nopūtu laiks: 

„Mēs zinām: kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis, 

kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērptiem savā 

mājoklī, kas ir no debesīm, tiešām, ja būsim ietērpti, tad nebūsim kaili. Šinī teltī būdami, mēs 

nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērbti, bet pārģērbti, lai to, kas mirstīgs, pārņem 

dzīvība” (2. Kor. 5:1–4).  

Taču šajā situācijā apustulis norāda nevis uz kaut ko tādu, kas cilvēkam piemīt kā cilvēkam, bet gan 

uz to, ko kristietis Kristībā ir saņēmis no Dieva: „Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojis, Viņš arī 

mums devis Garu par ķīlu” (5. pants; salīdz. Rom. 8:16, 23). Savukārt šis Gars ir ne tikai iespēja, ko 

mēs kā cilvēki saņemam, bet, atšķirībā no mūsu cilvēcīgā gara, tas ir Dieva Gars:  

„Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. .. Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo 

mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām.. Tas pēc 

Dieva gribas iestājas par svētajiem” (Rom. 8:16, 26 un tālāk).  

Tas, ka Dievs mūsos iestājas par mums, ir lūgšanas un ticības nesošais pamats. Pats Dievs pamato 

un nes Savu kopību ar cilvēku. Savukārt tie nav tikai jēdzieni, bet veids, kādā Dievs mūs satver.  



Kā Bībeles pamatojums mācībai par dvēseles nemirstību tiek citētas galvenokārt tās Rakstu vietas, 

kuras, neapšaubāmi, ir īpaši nozīmīgas kā norādes uz vietu un laiku starp nāvi un mirušo 

augšāmcelšanos. Viena no šādām Rakstu vietām ir stāsts par bagāto vīru un nabaga Lācaru  

(Lk.16:19–31): 

„Bet gadījās, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. Arī bagātnieks nomira un 

tika apglabāts. Un no elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis un ieraudzīja Ābrahāmu no 

tālienes un Lācaru viņa klēpī” (Lk. 16:22, 23).  

Šis attēlojums ir iespaidīgs un turpina iedarboties neskaitāmos kristīgās dievbijības tekstos un 

attēlos. Šeit skatiens tiek pievērsts moku un pestīšanas, soda un dzīvības, ciešanu un mierinājuma 

pretstatam. Dziļā aiza starp abām šīm vietām ir nepārvarama, tomēr pastāv saikne, kas ļauj redzēt un 

dzirdēt, bet nav iespējas palīdzēt. Taču šī stāsta mērķis nav aprakstīt pēcnāves stāvokli, bet gan – 

atgādināt dzīvajiem uzklausīt Mozu un praviešus, nožēlot grēkus un atgriezties. Katrā ziņā vārds 

“dvēsele” šajā tekstā nav lietots; tomēr tiek apliecināta pēcnāves eksistence. Lācaram Ābrahāma klēpī, 

tāpat kā bagātajam vīram ellē ir savs Es. Tātad nav runa par nemirstīgu dvēseli, bet par personīgu, 

miesīgu, abpusēji redzamu un dzirdamu visa cilvēka identitāti – un tas attiecas tiklab uz bagāto vīru, 

ka arī uz nabaga Lācaru pēc viņu abu nāves. 

Otrs teksts ir apustuļa Pētera 1. vēstulē. Šeit norādē uz pēcnāves eksistenci parādās arī vārds  

“dvēsele”. Teksta kopsakarību nepieciešams redzēt un apdomāt. Šeit izskan pamudinājums stingri 

turēties pie apliecības un liecības, gūstot pamatu cerībai arī vajāšanās. Jo pestīšanai tas ir izšķiroši 

svarīgi – arī pēc Kristus parauga, kas, būdams taisns, ir cietis par grēkiem netaisno vietā, lai vestu mūs 

pie Dieva. Grēcinieka glābšana no tiesas ar Jēzus Kristus ciešanu un nāves palīdzību – tas ir kristīgās 

liecības saturs un pamats cerībai, kura nes kristiešus arī vajāšanu laikā. Ja šeit tiek runāts par grēcinieku 

glābšanu no tiesas, tad skatiens no Kristus krusta pievēršas arī paaudzēm, kuras dzīvojušas pirms 

Kristus, un  mirušajiem. Tādējādi tiek apliecināts, ka Kristu Dievs ir darījis dzīvu Garā. 

„Tanī Viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā, kas kādreiz bija nepaklausīgi, kad Dieva 

pacietība nogaidīja Noas dienās, kad taisīja šķirstu, kurā izglābās nedaudzas, proti, astoņas, dvēseles 

cauri ūdenim.” Katrā ziņā dvēsele šajā gadījumā netiek atšķirta no miesas; šis vārds runā par dzīvu 

cilvēku. To varētu tulkot arī vienkārši ar vārdu “persona” (šajā nozīmē arī, runājot par draudzes locekļu 

skaitu, tiek lietots vārds ”dvēseles”). Tālāk citātā seko norāde uz Kristības glābjošo darbību, kuras 

pirmtēls ir Noas šķirsts. Tālāk seko brīdinājums nākotnes draudzei – nekrist atpakaļ pagānu izlaidībā, 

kaut arī apkārtējā pasaule par to brīnās (1. Pēt. 4:4). Tālāk seko norāde uz gaidāmo tiesu pār dzīviem 

un mirušiem (4:5). Šīs gaidāmās pastarās tiesas universalitāte, no kuras neviens cilvēks šajā pasaulē 

nav darīts par izņēmumu, atbilst Evaņģēlija pasludinājuma universalitātei. Kristus, nokāpdams ellē, ir 

pasludinājis Evaņģēliju arī mirušajiem: „Jo tādēļ arī mirušiem ir prieka vēsts sludināta, lai tie kā cilvēki 

būtu tiesāti miesā, bet dievišķā veidā dzīvotu garā” (1. Pēt. 4:6).  

Šim izteikumam ir liela nozīme saistībā ar daudziem bieži vien nomācošiem jautājumiem. Tas gan 

arī neatbalsta tēzi par dvēseles nemirstību, bet pamato ieskatu par Kristus pestīšanas darbu, no kura 

mirušie nav kļuvuši par izņēmumu – tāpat kā tie līdz ar dzīvajiem stāsies Dieva tiesas priekšā. Šis 

ieskats pēcnāves eksistencē personu miesīgajā identitātē te atrod pamatojumu, taču vienlaikus arī 

robežu – atklāsmē par tiesu pār visu pasauli, pār ikvienu cilvēku, tātad pār dzīvajiem un  mirušajiem, 

un visiem pasludināto prieka vēsti, proti, glābšanu no tiesas ar Kristus krustu un augšāmcelšanos.  



Tā nu varam secināt: par dvēseles kā Dieva radītā cilvēka sastāvdaļas nemirstību, saskaņā ar 

Svētajiem Rakstiem, nevaram runāt. Taču viennozīmīgi un dažādos veidos tiek apliecināts, ka miesīgā 

nāve nevienam cilvēkam šajā pasaulē vēl nav pašas beigas. Visi cilvēki dodas pretī tiesai pār visu 

pasauli (Ap. d. 17:31; Jņ. atkl. 20:12; 22:12; 2. Kor. 5:10 un citur). Bībeles pieturas punkti izteikumiem 

par dvēseles nemirstību nāk no Dieva vārdā paustā ieskata, ka mūsu laikā šajā pasaulē tiek izdarītas 

izšķiršanās, kam ir nozīme mūžībā, un ka Dieva vārdā un Sakramentā mēs jau tagad apsolījumā un 

iedarbīgā veidā saņemam to, kas vedīs mūs cauri nāvei un pastarai tiesai, ticībā Jēzum Kristum uz 

mūžīgo dzīvību. Tāda ir šī pārliecība: „Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, 

ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs 

nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!” (Rom. 8:38, 39).  

Par mūsu dzīvi un miršanu mēs drīkstam zināt:  

„Jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam. Jo, ja dzīvojam, 

dzīvojam savam Kungam un, ja mirstam, mirstam savam Kungam. Tātad, vai dzīvojam, vai mirstam, 

mēs piederam savam Kungam. Jo tādēļ Kristus ir miris un dzīvs tapis, lai būtu Kungs pār mirušiem un 

dzīviem” (Rom. 14:7–9). 

Nevis kāda cilvēka daļa vai īpašība ir nemirstīga, bet Dieva kopība ar cilvēku veido to, par ko runāts 

gan jautājumā par dzīvi, gan arī par miršanu. 

Mūsu dziesmu un lūgšanu grāmatās šī norise – kā Dievs Savā vārdā uzrunā dvēseli un kā dvēsele, 

savukārt, saskaņā ar šo vārdu, runā ar Dievu – ir pavisam tieši un pašsaprotami plaši izvērsta. To 

pieredz ikviens, kurš dzīvo, lūdz, slavē un pateicas līdz ar šiem tekstiem. 


