Nāve un mūžīgā dzīvība
23.PsalmsTas Kungs ir mans gans
Dāvida dziesma. Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.
Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens.
Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda
dēļ.
Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis,
Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina.
Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļļu manu
galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai.
Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā
Kunga namā vienumēr.
Jāņa ev.11:25‐26
Jēzus viņai sacīja: "ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos,
arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! Vai tu to
tici?"
90.Psalms
Par cilvēka nīcību
Mozus, Dieva vīra, lūgšana.
Kungs, Tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni
radušies, pirms zeme un pasaule radīta, Tu esi no mūžības uz mūžību, ak,
Dievs!
Tu cilvēkus atkal dari par pīšļiem un saki: "Griezieties atkal atpakaļ, jūs
cilvēku bērni!"
4Jo tūkstoš gadi Tavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi, kā vienas
nakts sardze.
Tu tos aizrauj kā plūdos, tie ir kā rīta miegs, tie ir kā zāle, kas agrumā ir
augšanas spēka pilna, kas rītā atzeļ un zied, vakarā vīst un kalst.
Jo mēs iznīkstam Tavu dusmu priekšā, tiekam iznīcināti Tavas bardzības dēļ.
Tu liec mūsu noziegumus Savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus Sava vaiga
gaismā.
Jo visas mūsu dienas zūd Tavu dusmu kvēlē, mēs pavadām savus gadus kā
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pasaku.
Mūsu dzīvības laiks ir septiņdesmit gadi un, ja kāds ļoti stiprs, astoņdesmit
gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas. Tas paiet ātri, un mēs
aizlidojam kā ar spārniem.
Bet kas gan izprot Tavu dusmu spēku, un kas saredz Tavas bardzības
niknumu, Tevi bīdamies?
Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam!
Atgriezies, Kungs, atkal pie mums! Cik ilgi vēl? Apžēlojies par Saviem
kalpiem!
Piešķir mums rītos agri pilnā mērā Savu žēlastību, lai mēs gavilējam un
priecājamies visu mūžu!
Iepriecini mūs tik dienu, cik Tu mūs apbēdināji, tik gadu, cik ilgi mēs esam
pieredzējuši ļaunu!
Dari redzamus Saviem kalpiem Savus darbus un liec saskatīt Savu godību viņu
bērniem!
Lai nāk pār mums Tā Kunga, mūsu Dieva, laipnība un pašķir mums mūsu roku
darbu, mūsu roku darbu ‐ to pašķir un svētī!
Jāņa ev.6:54
Kas bauda manu miesu un dzeŗ manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to
uzcelšu pastarā dienā.
Jāņa ev.14:1‐6
Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!
Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu
teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt?
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.
Un, kur Es noeju, to ceļu jūs zināt."
Toms Viņam saka: "Kungs mēs nezinām, kurp Tu ej; kā lai mēs zinātu ceļu?"
Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie
Tēva kā vien caur Mani.
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Pāvila 1.vēstule tesaloniķiešiem 4:13‐18
Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs
nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības.
Jo tāpat, kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšāmcēlies, Dievs arī
aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar Viņu.
To mēs jums sakām, balstoties uz mūsu Kunga vārdu: mēs, kas līdz mūsu
Kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas
aizmiguši.
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.
Iepriecinait cits citu ar šiem vārdiem!
Jesajas 25:8‐9
Nāvi Viņš izdeldēs uz mūžīgiem laikiem, un Dievs Tas Kungs nožāvēs visas
asaras no ļaužu vaigiem un liks izzust Savas tautas negodam visā zemes virsū,
jo Tas Kungs to ir runājis.
Tanī dienā sacīs: "Redzi, tas ir mūsu Dievs, mēs paļāvāmies uz Viņu, ka Viņš
mūs izglābs! Tas ir mūsu Kungs, uz Viņu mēs cerējām! Priecāsimies un
līksmosimies par Viņa žēlastību!"
Jāņa 1.vēstule 5:12‐13
Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības.
To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva
Dēla Vārdam.
Pāvila 1.vēstule korintiešiem 15:50‐58
Bet to es saku, brāļi: miesa un asinis nevar iemantot Dieva valstību, nedz arī
iznīcība var iemantot neiznīcību.
Redzi, es jums saku noslēpumu: ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti,
piepeši, acumirklī, pēdējai bazūnei atskanot. Jo atskanēs bazūne, un mirušie
tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti.
Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs,
jātērpjas nemirstībā.
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Un, kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību un šis mirstīgais apvilks nemirstību,
tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts: nāve ir aprīta uzvarā!
Kur, nāve, tava uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis? ‐
Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība.
Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.
Tad nu, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā
vienumēr, zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs.
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