PASTABA: Žmonės bus išgelbėti malone, bet atlyginta jiems bus pagal jų elgesį,
pagal jų darbus, o ne pagal jų tikėjimo išpažinimą (Mato 7, 21–23).

17. Ką darys nedorėliai, kai Jėzus ateis?
Apreiškimo 6, 15–17: Tuomet žemės karaliai, didikai, karo vadai,

turtuoliai, galiūnai, visi vergai ir laisvieji pasislėpė urvuose ir tarp kalnų
uolų. Jie šaukė kalnams ir uoloms: „Griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus
nuo Sėdinčiojo soste veido ir nuo Avinėlio rūstybės, nes atėjo didi Jų
rūstybės diena, ir kas ______________ _______________?!“

PASTABA: Per šį siaubingą galutinį žemės drebėjimą suakmenėję iš baimės nedorėliai labiau trokš, kad uolos ir kalnai ant jų užgriūtų, negu nepasiruošus susitikti
su karaliumi Jėzumi veidas į veidą.

18. Ką sakys teisieji, kai Jėzus ateis?
Izaijo 25, 9: Štai mūsų Dievas! Juo mes pasitikėjome, ir

______________ mus ________________!.. Džiūgaukime ir
linksminkimės, kad Jis mus išganė!“

19. Koks yra Jėzaus antrojo sugrįžimo pagrindinis tikslas?
Jono 14, 3: Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir _____________ pas
Save _______________, kad jūs būtumėte ten, kur ir Aš.

PASTABA: Labiausiai jaudinantis Jėzaus sugrįžimo į Žemę tikslas – paimti Savo vaikus į šlovingus namus, kuriuos Jis jiems paruošė, kur niekada nebebus ašarų, mirties, liūdesio, sielvarto ar ligų, o bus neapsakomas amžinas džiaugsmas ir ramybė.

Jūsų atsiliepimas
Jėzus greitai sugrįš apsuptas debesų. Ar easte pasiruošę Jį pasitikti?
Atsakymas: ______________________________

Priedas
Šioje dalyje pateikta papildoma informacija, kurią galima tyrinėti toliau.

Slapto paėmimo į dangų teorija
Slapto ištikimųjų tikinčiųjų paėmimo į dangų teorija pagrįsta aštuoniomis prielaidomis, kurios buvo taip plačiai paskleistos, kad daugelis
žmonių priėmė jas kaip faktą, net neįsigilindami, ar tai tiesa, ar tai paremta Šventuoju Raštu. Tačiau mūsų vienintelė apsauga – kasdienis Rašto

tyrinėjimas, kad galėtume nustatyti, ar taip yra iš tikrųjų (Apaštalų darbų
17, 11). Slapto tikinčiųjų paėmimo į dangų teoriją sudaro aštuoni punktai:
1) paėmimas į dangų bus tylus;
2) paėmimas į dangų bus nematomas;
3) paėmimo į dangų metu nedorėliai lieka gyvi;
4) Dievas paima teisiuosius, kad apsaugotų juos nuo negandų;
5) Kristaus antrasis atėjimas vyks dviem etapais: (1) slaptas paėmimas į dangų ir (2) tikrasis atėjimas, kuris bus šlovingas;
6) tarp šių dviejų etapų bus septyneri metai;
7) paėmimas į dangų įvyks prieš antikristo apsireiškimą, kuris atneš
vargus;
8) tuo metu nedorieji gaus antrą galimybę atsiversti ir tarnauti Kristui.
Kad visapusiškai ištyrinėtume šiuos punktus, nepakanka šio riboto priedo, tačiau trumpai čia aptarsime kiekvieną jų. Pirmasis ir antrasis
punktai jau aptarti šioje pamokėlėje, bet juos paminėsime dar kartą, kad
atkreiptumėte į tai dėmesį. Pasiruoškite keletui siurprizų!
1. Ištikimųjų tikinčiųjų paėmimas į dangų nebus tylus, anaiptol jis bus
neįtikėtinai garsus. Raštas sako, kad Jėzus ateis „NUSKAMBĖJUS PALIEPIMUI, ARKANGELO BALSUI ir DIEVO TRIMITUI“ (1 Tesalonikiečiams 4,
16). Dovydas byloja: „Mūsų Dievas ateina, bet ne tyliai; pirma Jo ryjanti ugnis,
aplink Jį smarki audra“ (Psalmė 50, 3). O pranašas Jeremijas sako: „Sugriaudžia VIEŠPATS iš aukštybių... Jis griaudžia. Garsiai aidi Jo griausmas... Visus
žemės gyventojus ligi pačių jos pakraščių apima sąmyšis“ (Jeremijo 25, 30–31).
Nieko nekalbama apie tylumą! Kristus ateis su visame pasaulyje girdimu
garsu. Įsidėmėkite tai. Jeigu gyvensite Jėzaus sugrįžimo metu, jūs išgirsite
Jo atėjimą. Jūsų ausyse skambės viską nustelbiantis gausmas.
2. Ištikimųjų tikinčiųjų paėmimas į dangų nebus nematomas, jį matys
kiekvienas Žemės gyventojas. Su Jėzumi kartu ateis ir visi dangaus angelai (Mato 25, 31). Jėzaus prisikėlimo metu pasirodė tik vienas angelas,
ir jo šviesa buvo tokia galinga, kad Romos sargybiniai pastiro lyg negyvi
(Mato 28, 2–4). Pamąstykite apie visų dangaus angelų stulbinantį spindesį!
Be to, pridėkime prie visos angelų šlovės paties Jėzaus šlovę (Mato 25, 31)
ir Jo Tėvo šlovę (Mato 16, 27). Švytėjimas bus neapsakomas. Jėzus sako:
„Kaip žaibas tvyksteli iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir Žmogaus Sūnaus
atėjimas“ (Mato 24, 27). Slaptas? Anaiptol. Netelpantis į jokius vaizduotės
rėmus. Iš tikrųjų Biblija visiems laikams išsprendė šį klausimą žodžiais:
„Štai Jis ateina su debesimis, ir išvys Jį kiekviena akis“ (Apreiškimo 1, 7). Būkite tikri: jeigu gyvensite Kristaus antrojo atėjimo metu, jūs pamatysite Jį
ateinant!
3. Ištikimųjų tikinčiųjų paėmimo į dangų metu nedorėliai nebus palikti gyvi. Viešpats Jėzus sunaikins juos Savo burnos kvėpimu (Izaijo 11, 4;
Malachijo 3, 19; 2 Tesalonikiečiams 2, 8).
4. Dievas nepaims teisiųjų negandų metu, bet joms užėjus juos apsaugos (Psalmė 91, 5–12).
5. Kristaus antrasis atėjimas nebus dviem etapais – vienas slaptas, o
kitas visų matomas. Bus tik vienintelis – antrasis – atėjimas, ir jį matys
kiekviena gyva būtybė žemėje. Rašte nėra eilučių, kurios palaikytų ir
pritartų dviejų etapų Kristaus antrajam atėjimui.
6. Slapto paėmimo į dangų „mokytojai“ teigia, kad tarp tų dviejų Kristaus antrojo atėjimo etapų praeis septyneri metai. Tai nepagrįsta Raštu.
7. Antikristas nepasirodo po trijų su puse metų po Kristaus antrojo
atėjimo. Jis aktyviai veikia šimtmečiais (1 Jono 4, 3) ir netgi dabar atlieka
savo nedorą darbą.
8. Nedorėliai po Kristaus antrojo atėjimo nebeturės kitos galimybės
būti išgelbėti. Jėzaus antrojo atėjimo metu visi nusidėjėliai bus sunaikinti.
Deja, po Kristaus antrojo atėjimo niekas nebeturės antros galimybės išsigelbėti...
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3. Ateinantis Karalius
(žr. 2 Karalių 11, 1–21)

A

talija, negailestinga senovės Judo karalystės karalienė, buvo dar blogesnė nei jos motina
Jezabelė. Kai mirė jos sūnus Ahazijas, ji nedelsdama
užgrobė karalystę ir išžudė visus karališkosios šeimos palikuonis. „Bet... Jehošeba, Ahazijo sesuo, paėmusi Ahazijo sūnų Jehoašą, vogčiomis išnešė jį iš tos vietos,
kur buvo žudomi karaliaus sūnūs, ir paliko jį bei jo auklę
viename miegamajame. Taip ji paslėpė jį nuo Atalijos, ir
jis nebuvo nužudytas. Su ja jis išbuvo šešerius metus,
paslėptas VIEŠPATIES Namuose, o Atalija valdė kraštą“
(2 Karalių 11, 2–3).
Šešerius metus tik patikimų žmonių saujelė žinojo, kad karališkas vaikas buvo paslėptas ir gyveno Dievo šventykloje. Vyriausiasis
kunigas Jehojada mylėjo ir mokė
jaunąjį Jehoašą kaip savo sūnų. Šešerius metus Jehojada planavo ir
meldė geriausios progos, kad pristatytų žmonėms teisėtą įpėdinį.
Galiausiai senasis kunigas slapta
susikvietė patikimus kariuomenės
vadus ir parodė, kad jauniausiasis
Ahazijo sūnus vis dar gyvas.
Jie nusprendė palaukti iki
penktadienio vakaro, kai visi ištikimi žmonės ateis į šventyklą
pagarbinti Dievą sabatos (šabo)
dieną. Apsuptą šimtais ginkluotų
palydos sargybinių Jehojada atvedė Dovydo sosto įpėdinį priešais
tautą ir jį pristatė. Iš pradžių žmonės buvo apstulbę, bet kai pamatė
ant jo galvos karališką karūną, jie
plojo ir šaukė: „Tegyvuoja karalius!“ (2 Karalių 11, 12)
Kai piktoji Atalija išgirdo trimitų gausmą ir žmonių džiūgavimus, atbėgo į šventyklą ir pamatė, kad
jos nuožmusis valdymas pasibaigė. Tą dieną ji ir jos
sekėjai buvo nužudyti, o Jehoašui suteikta karalystė.
Tačiau Biblija pasakoja ir apie nepalyginamai
šlovingesnį bei didingesnį, netrukus įvyksiantį Visatos įvykį, kai iš dangaus šventyklos, gaudžiant trimitams, apsuptas gausybės angelų nužengs kitas Dovydo Sūnus, kad gautų teisėtai priklausančią karalystę
ir sunaikintų blogį.

Tyrinėjimas

Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.
1. Kas tas Karalius, kuris greitai nužengs iš dangaus šventyklos?
Apreiškimo 14, 14: Ir aš regėjau: štai baltas debesis, o ant debesies

sėdėjo panašus į ___________________ __________________. Ant
galvos Jis turėjo aukso vainiką, o rankoje aštrų pjautuvą.

2. Ar Jėzaus sugrįžimas bus tylus?
1 Tesalonikiečiams 4, 16: O pats Viešpats, _________________

_______________, arkangelo balsui ir Dievo ___________________,
nužengs iš dangaus.

Jeremijo 25, 30: __________________ VIEŠPATS iš aukštybių,

iš Savo šventojo būsto Jis griaudžia. Garsiai aidi Jo griausmas Savo
kaimenei, tarsi vynuoges traiškančiųjų ____________________.

Psalmė 50, 3: Mūsų Dievas ateina, bet ne _________________; pirma
Jo ryjanti ugnis, aplink Jį smarki audra.

PASTABA: Jėzaus antrasis atėjimas bus toks garsus, kad net sunku apibūdinti.
Tame nebus nieko tylaus!

3. Koks kitas fizinis įrodymas lydės Jėzaus sugrįžimą?
Apreiškimo 16, 18: Ir pasipylė ________________, pasigirdo balsai,
sudundėjo griaustiniai, ir kilo baisus žemės drebėjimas, kokio nebūta,
kiek žmogus žemėje gyvena; toks smarkus buvo drebėjimas!

4. Kas pamatys Jėzų, kai Jis sugrįš?
Mato 24, 30: Tuomet danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas,
o ________________ žemės __________________ ims raudoti ir

________________ Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su
didžia galybe ir šlove.

Apreiškimo 1, 7: Štai Jis ateina su debesimis, ir išvys Jį

________________ _________________, net ir tie, kurie Jį perdūrė; ir
dėl Jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen!

PASTABA: Viskas pateikta labai aiškiai, kad nebūtų klaidingai suprasta. Kiekvienas gyvas asmuo, tikintis ar netikintis, pamatys Jėzaus sugrįžimą į Žemę. Biblijoje
nėra minimas joks slaptas Dievo žmonių surinkimas ar paėmimas į dangų.

5. Kas bus kartu su Jėzumi, kai Jis sugrįš?
Mato 25, 31: Kai ateis Žmogaus Sūnus Savo šlovėje ir kartu su Juo

______________ ________________, tada Jis atsisės Savo garbės soste.

PASTABA: Vandenilio bombos ryškumas visiškai nublanks palyginti su Viešpaties sugrįžimo šviesa. Prie Jėzaus kapo buvę Romos sargybiniai nuo vieno angelo šviesos pastiro lyg negyvi (Mato 28, 2–4). Visų dangaus angelų šviesa Jėzaus
antrąjį atėjimą padarys tokį didingą, neregėtai šviesų, kad Jį pamatys bet kuris
Žemės gyventojas. Be to, Jėzų dar sups nuostabi Jo paties ir Jo Tėvo šlovė (Luko
9, 26). Jėzaus antrasis atėjimas kaip žaibas tvykstelės iš rytų ir nušvis iki vakarų
(Mato 24, 27).

6. Ką Jėzaus atėjimo šviesa padarys su bedieviais?
2 Tesalonikiečiams 1, 7. 8: Kai Viešpats Jėzus su Savo galybės angelais
apsireikš iš dangaus _______________ ______________ ir atmokės
tiems, kurie nepažįsta Dievo.

2 Tesalonikiečiams 2, 8: Tada jau apsireikš Nedorėlis, o Viešpats Jėzus
sunaikins jį Savo burnos kvėpimu ir _________________ Savo didingu
atėjimu.

7. Kas nutiks Jėzaus atėjimo metu su mirusiais teisiaisiais?
1 Tesalonikiečiams 4, 16: Tuomet pirmiausia ________________ tie,
kurie mirė Kristuje.

8. Kas tuo metu nutiks su gyvaisiais ir prikeltaisiais šventaisiais?
1 Korintiečiams 15, 52–53: Mirusieji bus prikelti jau negendantys,
ir mes būsime ____________________. Juk reikia, kad šis gendantis

[kūnas] apsivilktų negendamybe, šis marus [kūnas] apsivilktų nemarybe.
PASTABA: Dabar nė vienas, išskyrus Dievą, nėra nemirtingas (1 Timotiejui 6, 15–
16). Bet Kristaus antrojo atėjimo metu nemirtingumas bus suteiktas kaip dovana
teisiesiems. Jų kūnai bus pakeisti dangiškais, negendančiais kūnais, panašiais į
Jėzaus (Filipiečiams 3, 20–21).

9. Kas nutiks su teisiaisiais, kai jie bus pakeisti?
1 Tesalonikiečiams 4, 17: Paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais
būsime _________________ debesysna pasitikti Viešpaties ore ir taip
visuomet pasiliksime su Viešpačiu.

PASTABA: Dievo šventieji, t. y. ištikimieji tikintieji pasitiks Viešpatį ore. Savo
antrojo atėjimo metu Jėzus nepalies žemės, taigi, kaip byloja Raštas ir kaip daugelis
tiki, Jis neatsistos ant žemės. Jo antrasis atėjimas bus dangaus, o ne žemės reginys.

10. Kokį rimtą įspėjimą išsako Jėzus dėl Savo antrojo atėjimo?
Mato 24, 5: Daug kas ateis prisidengę Mano vardu ir sakys: ‘Aš
Mesijas!’ ir daugelį _________________.

Mato 24, 24. 26: Atsiras ________________ _______________ ir
netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei ________________,

mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. ...Tad jeigu
jums sakytų: ‘Štai Jis tyruose!’ neikite: ‘Štai Jis namų gilumoje!’ –
__________________.

PASTABA: Šėtonas mėgins pamėgdžioti Kristaus antrąjį atėjimą, pasirodydamas
Žemėje kaip šlovinga būtybė, ir milijardus apgaus. Jėzus įspėjo, kad Jis Savo
antrojo atėjimo metu žemės visiškai nepalies, bet pasiliks ore. Tačau šėtono
akinančios apgavystės bus tokios įtikinamos, kad daugelis žmonių bus apgauti.

11. Kas apsaugos teisiuosius, tikinčius žmones nuo apgavystės?
2 Petro 1, 19: Mes turime tvirčiausią ________________. Jūs gerai
darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol
išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė.

PASTABA: Dievo žmonės nebus apgauti, nes jie, tyrinėję Dievo Žodį, žinos, kaip
ateis Jėzus (Apaštalų darbų 17, 11). Todėl šėtono imituojamą, Rašto neatitinkantį,
netikrą Kristaus atėjimą jie atmes ir juo nepatikės. Jėzus sako: „Štai jus apie tai iš
anksto įspėjau“ (Mato 24, 25).

12. Ar bus saugu eiti ir pamatyti netikrą Kristų?
Mato 24, 26: Tad jeigu jums sakytų: ‘Štai Jis tyruose!’ – ____________.

13. Ką galime sužinoti apie Jėzaus sugrįžimo laiką?
Mato 24, 36: Tačiau tos dienos ir valandos _______________

__________________, nei dangaus angelai, nei Sūnus, o vien tik Tėvas.
Mato 24, 33: Taip pat, visa tai išvydę, žinokite, jog Jis
_________________, prie slenksčio.

PASTABA: Tik Dievas žino tikslų Jėzaus antrojo atėjimo laiką. Bet kokios datos
nustatymas nesuderinamas su Biblija. Tačiau Jėzus aiškiai pasakė, kad tada, kai
pamatysime išsipildant Jo atėjimo ženklus, galime suprasti, kad Jo atėjimas labai
arti – tarsi prie durų (Mato 24, 4–51; Luko 21, 8–33; 2 Timotiejui 3, 1–8).

14. Ką Kristaus antrojo atėjimo metu darys angelai?
Mato 24, 31: Jis pasiųs Savo angelus, kurie skardžiais trimitų garsais
_______________ Jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo vieno
dangaus pakraščio iki kito.

PASTABA: Jūsų angelas sargas (Mato 18, 10) galbūt bus pirmasis, kuris pasitiks jus
atėjus Jėzui. Kokia palaiminga mintis! Ar nenuostabu, kad Biblija Kristaus antrąjį
atėjimą vadina „palaiminta viltimi“ (Titui 2, 13)?!

15. Esame taip arti Jėzaus antrojo atėjimo, tad kaipgi turėtume
reaguoti į šį svarbų, šlovingą įvykį?
Mato 24, 44: Todėl ir jūs _________________ ________________, nes
Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite.

16. Kaip Kristaus antrojo atėjimo metu bus apdovanoti žmonės?
Apreiškimo 22, 12: Štai Aš veikiai ateinu, atsinešdamas atlygį, ir
kiekvienam atmokėsiu _________________ jo _______________.

