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DRĪZ JĒZUS
NĀKS ATKAL!

Merlenta
BĪBELES PANTS:

“Un tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds,
no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku.”
5. Mozus 6:5

NODARBĪBAS
MĒRĶIS
Jēzus Kristus otrā atnākšana ir Dieva ļaužu svētlaimīgā cerība, evaņģēlija majestātiskā
kulminācija. Jēzus otrā atnākšana būs burtiska, personiska, redzama un globāla. Kad Kristus
atgriezīsies, tie, kas ir miruši, ticot Viņam kā savam personīgajam Glābējam, kopā ar taisnajiem,
kas joprojām ir dzīvi, tiks izmainīti un paņemti uz debesīm, savukārt tie, kas noraidīja Jēzus
piedāvāto pestīšanu, to nesaņems. Notikumi, kas šodien notiek mūsu pasaulē, un pravietojumi —
lielākā daļa no tiem jau ir piepildījušies — norāda uz realitāti, ka Jēzus ļoti drīz nāks atkal. Tā kā
neviens īsti nezina precīzu laiku, kad Jēzus atnāks, mums ir svarīgi vienmēr būt gataviem, arī
šodien.
“Bet par to dienu vai stundu neviens nezina, ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, kā vien Tēvs.
Pielūkojiet, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir.” Marka 13:32, 33.
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ROCIET
DZIĻĀK

Jēzus dotais solījums
Izlasiet Jāņa 14:1-3

Cik svarīgs ir solījums, ko Jēzus deva Saviem mācekļiem pirms
krustā sišanas! Apsolījums, kas paredzēts Jēzus mācekļiem
visos laikos, īpaši tiem, kas ir dzīvi, kad Viņš otrreiz atgriezīsies
uz zemes; šoreiz ne kā mazulis silītē, bet gan kā ķēniņu Ķēniņš
un kungu Kungs.
Lai gan Bībele mums skaidri saka, ka Jēzus nāks atkal, Viņa
atnākšanas diena būs pārsteigums pat tiem, kas gaida
Viņa atnākšanu, “.. jo Cilvēka Dēls nāks tanī stundā, kuru jūs
nedomājat.” Mateja 24:44.
Ja mēs uzticamies Dieva Vārdam, mums jātic, ka Jēzus
atgriezīsies otrreiz. Mācekļi un pirmie kristieši domāja par otro
atnākšanu kā “svētlaimīgo cerību”. Pāvils Titam 2:13 saka: "…
gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu
Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu." 2. Pētera 3:13
teikts: " Bet mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un
jaunu zemi, kur taisnība mājo.”
Bībele arī saka, ka tad, kad Jēzus atnāks, visi Viņu redzēs.
Mateja 24:27 teikts: "Jo kā zibens izšaujas no rīta puses un
atspīd līdz vakara pusei, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana."
Atkl.1:7 teikts: “Redzi, Viņš nāk uz padebešiem; Viņu redzēs
katra acs un tie, kas Viņu dūruši”.
Apustulis Pāvils 1. Tesaloniķiešiem 4:16, 17 raksta: “Pats Kungs
nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa
balsij un Dieva bazūnei: tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz
Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar
viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim Tam Kungam.
Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienumēr.”
Tātad, ne tikai tie, kas ir dzīvi, būs liecinieki Jēzus otrajai
atnākšanai. Tie, kas miruši kā Kristum ticīgie, tiks augšāmcelti
Viņa atnākšanas brīdī, un kopā ar ticīgajiem, kas ir dzīvi, tiks

aizvesti kopā uz debesīm, lai dzīvotu kopā ar Jēzu mūžīgi.
Tas nozīmē, ka mūsu mīļie, kuri nomira Jēzū Kristū, tiks
augšāmcelti, lai dotos kopā ar Viņu uz debesīm. Kāds liels
satraukums būs, kad mēs atkal redzēsim savus mīļos dzīvus!
Mēs dzīvosim kopā ar Jēzu mūžīgi vietā, kur nāves vairs nebūs.
Diemžēl otrā atnākšana nebūs laimīgs laiks tiem, kas ir
noraidījuši Dievu un pestīšanu, ko Viņš ir sagādājis caur
Jēzus nāvi pie krusta. Bībele stāsta mums 2. Tesaloniķiešiem
2:8: “Tikai tad netaisnais parādīsies atklāti, un Kungs Jēzus
iznīcinās viņu ar Savas mutes elpu un izdeldēs viņu, kad pats
atnāks godībā.” Labā vēsts ir tā, ka tas nozīmē grēka un
ļaunuma beigas, jo Dievs iznīcina sātanu un visus tos, kas
izvēlējās sātanam sekot.
Vislabākā ziņa ir: tā kā mēs joprojām esam dzīvi un Jēzus vēl
nav atgriezies, mums ir iespēja pieņemt Viņa pestīšanu, lai mēs
varētu būt gatavi doties kopā ar Viņu uz debesīm brīdī, kad
Viņš nāks atkal. Atklāsmes grāmatā 3:20 teikts: “Redzi, Es stāvu
durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis
atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar
Mani."
Vai tu šodien atvērsi savas sirds durvis un ļausi Jēzum ienākt
un pārvaldīt tavu dzīvi? Teikt “Jā” Jēzum nozīmē teikt “Nē”
sātanam. Izvēlies Jēzu šodien un piedzīvo Viņa prieku, mieru
un pestīšanu. Lai Dievs svētī mūs visus, lai šis mērķis ir mūsu
lūgšana!

LŪGŠANA:
Dārgais Dievs, paldies Tev par apsolījumu, ka Tu
drīz atnāksi. Mēs zinām, ka ikvienu solījumu, ko Tu
dod, Tu arī pildi, un mēs nevaram sagaidīt, kad Tu
īstenosi šo atnākšanas solījumu. Palīdzi mums veidot
ciešākas attiecības ar Tevi, lai Tavas mīlestības un
spēka piepildīti mēs dalītos labajā vēstī ar citiem, lai
palīdzētu viņiem sagatavoties šai lieliskajai dienai.
Jēzus vārdā, āmen.
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PIELIETOJIET TO
& DZĪVOJIET TAJĀ
BĪBELES
IZAICINĀJUMS
Šī izaicinājuma pēdējā
dienā aiciniet katru
ģimenes locekli noskaitīt
atmiņas pantu, un
palīdziet viens otram, ja
kādam tas neizdodas; un
beigās noskaitiet to kopā
kā ģimene.

ĢIMENES
SARUNAS

S

A

3
B

A

T

S

• Vai jūs dažreiz domājat, cik ilgs laiks paies, līdz Jēzus atgriezīsies? Cik drīz ir drīz?
• Pārrunājiet savas raizes, bailes, sajūsmu un cerību par Kristus otro atnākšanu.
• Izlasiet šādus tekstus, kas mums atgādina, ka Jēzus nāks atkal, kā Viņš solīja: Jāņa
14:3, Atklāsmes 1:7, Lūkas 17:22.
• Pārrunājiet kopā ar ģimeni, kā šīs Rakstu vietas sniedz cerību un mierinājumu,
neskatoties uz haosu mūsu pašreizējā pasaulē.
S V Ē T B R Ī Ž U

SCAN THE
LINK TO

ATJAUNOJOT
ĢIMENES ALTĀRI

PRINT THE
COVENANT

Elijas vēstījums, kas atrodams Maleahija 3:23-24, ir cerības
vēsts, kas atgādina mums, ka pirms Kristus atgriešanās
notiks atjaunošana (atdzimšana, dziedināšana, pārbūvēšana)
ģimenes altārim (vienīgā patiesā Dieva pielūgsme) un mūsu
ģimenēm.
“Redzi, Es sūtīšu pie jums pravieti Ēliju, iekāms nāks Tā Kunga
lielā un šausmu pilnā diena. Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis
bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai Man nebūtu jānāk
un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar Savu lāstu smagumu!”
Maleahija 3:23-24
Apņemsimies pasludināt Elijas vēsti, sagatavojot savas mājas,
savus mīļos un savus tuvākos Kristus otrajai atnākšanai. Cik
liela līksmības un prieka diena tā būs!
Vai es būšu tur? Vai mani mīļotie un tuvākie būs tur?
Vai mani kaimiņi tur būs?
Izveidojiet ģimenes svētbrīžu derību savai ģimenei.
Šeit ir piemērs:

D E R Ī B A

Mēs, ______________
______________ ģim
ene, esam
apņēmušies uzturēt
savas ģimenes altāra
liesmas augšup
pretī debesīm. Mēs iz
vēlamies katru dienu
slavēt Dievu
Radītāju, pielūdzot ko
pā ar ģimeni gan no
rīta, gan vakarā.
Mēs lūgsim piedošan
u no Dieva un pateik
simies Viņam par
svētībām, ko Viņš m
ums ik dienas dāvā.
Mēs apsolām vērst
savas sirdis uz Dievu
un viens uz otru. Mēs
vēlamies būt
mūsdienu Elija un sa
gatavot citus mūsu K
unga un Glābēja
Jēzus Kristus drīzaja
i atnākšanai.

Parakstīts:
Datums:

Sabata vakarā sarīkojiet īpašu ģimenes svētbrīdi un izveidojiet
savas ģimenes svētbrīžu derību. Ja varat, uzaiciniet vēl vienu vai
divas ģimenes; apsveriet iespēju uzaicināt ģimeni, kas nav līdzīga
jūsu ģimenei. Atcerieties iekļaut atraitnes, vientuļos vecākus, jaunos
pārus, bēgļu ģimeni, vientuļus jauniešus, jauno imigrantu ģimeni utt.
Dalieties savā pieredzē par Lūgšanu nedēļas un ģimenes altāra
atjaunošanas nozīmīgumu. Aiciniet savus viesus izveidot ģimenes
svētbrīžu derību savās ģimenēs.

