Vai Tu zini ?

Mūžīgā dzīvība Dieva dāvana

Kungs Jēzus Kristus atpirka Tevi no grēkiem “Kas pats
sevi ir nodevis par mūsu grēkiem...” (Gal. 1:4). “...kas mani
ir mīlējis un nodevies par mani.” (Gal. 2:20).
Viņš “...ar savām paša asinīm reizi par visām reizēm
iegājis svētnīcā, panākdams mūžīgu pestīšanu.” (Ebr. 9:12).
Tas ir piepildīts! (Jāņa d. 19:30). Kristus pilnīgi samaksāja
par mūsu grēkiem!
Mē saņēmām attaisnošanu bez nopelna (Rom. 3:24).
Pestīšana “ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.” (Efez.
2:9). Dievs “...ir izglābis mūs un aicinājis ar svētu
aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un
žēlastības, kas ir mums dota Kristū Jēzū pirms mūžīgiem
laikiem.” (2 Tim. 1:9).
Bībelē, Dieva vārdā ir rakstīts: “...mēs spriežam, ka
cilvēks tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem.”
(Rom. 3:28). “Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas
nav no jums, tā ir Dieva dāvana.” (Efez. 2:8).
Piederība pie baznīcas neglābj.
Bībelē sacīts: “Nav neviena taisna, it neviena.” (Rom. 3:10).
“Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.”
(Rom. 3:23). Visa problēma ir grēkā. Piederība pie
baznīcas neatbrīvo cilvēku no grēka. Jēzus Kristus sacīja:
“...kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva
dusmība paliek uz viņa.”
Tev nav nodrošinājuma.
Bībelē runā, ka “...cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc
tam tiesa.” (Ebr. 9:27). Tu nezini, cik ilgi vēl dzīvosi. “Jūs
taču nezināt, kāda jūsu dzīve rītu; jo tā ir tvaiks, kas uz īsu
brīdi ir redzams un tad izgaist.” (Jēk. 4:14).
Pats Tu nevari sevi glābt.
Ir rakstīts: “...jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks

nekļūst taisns.” (Gal. 2:16). Tāpat ir sacīts: “Tā mēs visi
esam palikuši kā nešķīsti, un visa mūsu taisnība ir kā
sārņains tērps. Mēs novīstam kā lapas, un mūsu grēki mūs
aizrauj kā vējš.” (Ezajas 64:6).
Izglābšanas (pestīšanas) dāvana tiek dota visiem.
Bībelē sacīts: “Jo ikviens, kas peisauc tā kunga vārdu, tiks
izglābts.” (Rom. 10:13). “...Kristus Jēzus ir nācis pasaulē
izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais viņu starpā.” (1 Tim.
1:15). “Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par
netaisniem, lai jūs pievestu Dievam...” (1. Pēt. 3:18).
Ja Tu nebūsi izglābts (atpestīts)...
Kas atstumj izglābšanu (pestīšanu): “Un viņu mocību dūmi
paceļas augšup mūžu mūžos; un nav miera ne dienu, ne
nakti tiem” (Jāņa atkl. 14:11). “Tā tad grēka alga ir nāve...”
(Rom. 6:23). Šī nāve nozīmē ko vairāk nekā nomirt fiziski.
Bībele to salīdzina ar mūžīgu uguni. “Bet bailīgajiem,
neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burvjiem,
elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā
sēra uguns jūrā; tā ir otra nāve” (Jāņa atkl. 21:8).
Kā izglābties ?
Tikai ar atgriešanos pie Dieva (Ap.d. 20:21). Atgriešanās tā ir sirds pārmaiņa, pievēršanās Dievam, sava grēcīguma
apzināšanās un nespēja glābt sevi no soda ellē. Bībele
aicina mūs uz “ticību mūsu kungam Jēzum Kristum.”
(Ap.d. 20:21).
Ticība - tā ir pilnīga uzticēšanās Jēzum Kristum. Viņš
attīrīs Tevi no katra grēka un izglābs no elles, jo ir rakstīts:
“...Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti”
(Ap.d. 16:31). Ja Tu pieņemsi Jēzu Kristu savā sirdī un
uzticēsies Viņam, Viņš pieņems Tevi savu bērnu skaitā un
Tu pavadīsi mūžību debesīs. “Bet cik Viņu uzņēma, tiem

Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem” (Jāņa 1:12). Dievs
apsola to Savā Vārdā: “Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi
Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu
uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts” (Rom. 10:9).
Pieņem Dieva pestīšanas dāvanu un mūžīgo dzīvību.
Jēzus Kristus aicina: “Nāciet šurp pie manis visi, kas esat
bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi
manu jūgu, mācaties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no
sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām
dvēselēm. Jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla.”
(Mat.28:30).
Dārgais draugs! Pieņemi Jēzu Kristu par savu Kungu un
Pestītāju, lūdz no visas sirds: “Dārgais Kungs, esi žēlīgs
man, grēciniekam. Es atzīstos savos grēkos un pilnīgi
uzticos Tev, izglāb mani. Es pieņemu Tevi par savu
personīgo Pestītāju un Kungu. Izglāb mani un dod mūžīgo
dzīvību, par kuru Tu samaksāji ar Savām asinīm. Āmen.”
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Lūdzu izsūtiet mums šo traktātu pēc izlasīšanas,
ja jūs nolēmāt pieņemt Jēzu Kristu kā savu Pestītāju.
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