VAI TU TICĒJI
CITAM
EVANĢELIJAM?

“Un tomēr, cita nav. Ir tikai tādi, kas jūs sajauc un grib
pārgrozīt Kristus evanģeliju.” (Gal. 1:7) Draugs! Vai tu biji
piemānīts ticēt ‘citam evanģelijam’? Vārds ‘evanģelijs’ nozīmē
laba vēsts. Apustulis Pāvils saka, ka šis ‘cits evanģelijs’ nav
evanģelijs vispār, tāpēc, ka nesniedz patiesīgi labu vēsti par
Dieva žēlastību cilvēku dvēseles Pestīšanā. Vaļsirdīgi
tūpēdamies par cilvēku dvēselēm, šis traktāts bija uzrakstīts, lai
atmaskotu ‘citu evanģeliju’, dodot īstu Jēzus Kristus evanģeliju,
ka apustulis Pāvils paskaidroja. “Jo es jums apliecinu, brāļi: tas
evanģelijs, kuru es jums esmu pasludinājis, nav cilvēku
izdomāts. Es to arī neesmu saņēmis no kāda cilvēka, nedz kāds
man to ir mācījis, bet Jēzus Kristus man to ir atklājis.” (Gal.
1:11,12) “Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu,
ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš
aprakts, un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem.” (1 Korint.
15:3,4)
Draugs! Varbūt tu uzskati sevi par kādas noteiktas reliģijas
ticības piekritēju, bet Bībelē sacīts: “Pārbaudiet paši sevi, vai
stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi.” (2 Korint. 13:5) Pirms tu
turpināsi lasīt, lūdz Dievam palīdzēt tev godīgi pārbaudīt sevi ar
svētiem rakstiem, lai saprastu, tu ticēji Īstam Evanģelijam, vai tu
biji piemānīts ar ‘citu Evanģeliju’.
Grāmatā “Apustuļu darbi” 20, nodaļā apustulis Pāvils
atvadīdamies no Efezu vecajiem īsi stāsta par mācību par
pestīšanu. “Neko, kas jums noderīgs, neesmu noklusējis, bet
jums to sludinājis un mācījis ļaužu priekšā un pa mājām,
apliecinādams jūdiem un grieķiem atgriešanos pie Dieva un
ticību mūsu kungam Jēzum Kristum.” (AP.d. 20:20, 21)
PĀRBAUDI SEVI!
Atzinība - pārmaiņa attieksmē pret sevi Dieva priekšā.
1. Vai es kādreiz atzīstos Dievam, ka es esmu netaisns
grēcinieks Viņu acīs? Jā____ Nē____ “Gluži, kā ir rakstīts: “Nav
neviena taisna, it neviena.” (Rom. 3:10) “Jo visi ir grēkojuši, un

visiem trūkst dievišķās godības.” (Rom. 3:23)
2. Vai es kādreiz domāju, ka es nevaru sasniegt savu
personīgo taisnību ar kristīšanu, ievērojot likumu vai dzīvojot
pareizo dzīvi? Jā____ Nē____ “Kas no tā izriet? - Pagānu
tautas, kas nav dzinušās pēc bauslības, ir panākušas taisnību,
proti ticības doto taisnību. Bet Israēls, kas dzenas pēc taisnības
likuma, bauslību nav piepildījis. Kāpēc gan ne: Tāpēc ka viņš
meklēja taisnību nevis ticībā, bet paša darbos.” (Rom. 9:30-32)
“Jo, aplam saprazdami deivišķo taisnību, viņi centušies celt
savējo un tāda kārtā Dieva taisnībai nav pakļāvušies.” (Rom.
10:3) “Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas
tic.” (Rom. 3:22)
PĀRBAUDI SEVI!
3. Ticība - pilnīga pārliecība, ka tikai Jēzus Kristus nāve ir
samaksa par maniem grēkiem? Jā____ Nē____ “Kristus ir mūs
atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir
rakstīts: “Nolādēts ir ikkatrs, kas karājas pie koka.” (Gal. 3:13)
“Bet šis, vienu upuri par grēkiem upurējis, uz visiem laikiem ir
nosēdies pie Dieva labās rokas.” (Ebr. 10:12)
4. Vai es esmu pārliecināts, ka Jēzus Kristus izglāba manu
dvēseli no degošas elles soda uz visiem laikiem? Jā____
Nē____ “...jo es zinu, kam es esmu paļāvies, un esmu
pārliecināts, ka viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu
līdz viņai dienai.” (2 Timot. 1:12b) “...pilnīgi pārliecināts, ka
Dievs to, ko viņš apsolījis, arī spēj darīt.” (Rom. 4:21) “Tad nu
mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu
Jēzu Kristu.” (Rom. 5:1)
Draugs! Ja tu nevarēji atbildēt “Jā” uz visiem iepriekšējiem
jautājumiem, tad tu iespējams esi peimānīts ar ‘citu evanģeliju’
un, kā apustulis Pāvils saka, tu ‘nesastāvi ticībā’. Redzi, ‘cits
evanģelijs’ māca, ka tev jādzīvo pareizi, lai saņemtu glābšanu
(pestīšanu). Tas nedod samierināšanu ar Dievu, tāpēc tev
jāgaida līdz nāvei, lai uzzinātu: dzīvosi tu mūžīgi vai nē. Tā nav

ticība uz Jēzus Kristus upuri ar nāvi krustā. Tu vēl joprojām tici
uz sevi, ka sasniegsi savu personīgo taisnību. Tu nevari
izglābties, ticot šim ‘citam (viltus) evanģelijam’. Atcerties, ka
īstais evanģelijs māca, ka pestīšana ir Dieva dāvana, un cilvēks
nevar nopelnīt to. “Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas
nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens
nelielītos.” (Efez. 2:8-9) “Jo, ja bauslības kalpi ir tie, kas manto,
rad mūsu ticība zaudē savu saturu, un apsolījums paliek
nepildīts...Tāpēc ir rakstīts: no ticības, lai pamatā būtu Dieva
žēlastība.” (Rom. 4:14, 16a) “Bet ja pēc žēlastības - tad nav
vairs pašu nopelna, citādi žēlastība vairs nebūtu žēlastība.”
(Rom. 11:6)
Vat tu vēlies ticēt īstam Evanģelijam? Ja vēlies, tad uzticies
Jēzus Kristum, atzīsties savos grēkos un prasi Viņam mūžīgas
dzīvības dāvanu jau tagad. Tajā brīdī, kad tu pilnīgi uzticēsies
Jēzus Kristum, kā savam Kungam un Pestītājam ... tajā brīdī ...
tu būsi glābts ... uz visiem laikiem! “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
dzīvē.” (Jāņa 5:24)
Vārds
Adrese
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Valsts

Lūdzu izsūtiet mums šo traktātu pēc izlasīšanas,
ja jūs nolēmāt pieņemt Jēzu Kristu kā savu Pestītāju.
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