ŽĒLASTĪBA,
KAS
IZGLĀBJ.

Jēzus Kristus mīl tevi un nomira, lai glābtu tevi no taviem
grēkiem. Glābšanu (pestīšanu) var dabūt tikai caur Jēzu Kristu,
nevis caur baznīcu, kristīšanu, labiem darbiem vai ievērojot
likumu. Tikai Jēzus Kristus asinis var izglābt grēcinieku not elles.
Tev nepieciešama pestīšana tavu grēku dēļ.
“Jo, kā ar viena cilvēka (Ādama) nepaklausību neskaitāmi kļuvuši
grēcinieki.” (Romiešiem 5:19a) “Tātad: kā viena cilvēka vainas dēļ
pasaulē ienācis grēks un ar grēku - nāve, un tādā kārtā visu
cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši.” (Rom. 5:12)
Tu esi grēcinieks pēc dabas, jo cilvēks nāca no Ādama, un pēc
izvēles. “...Nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas
saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā
kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena. Viņu rīkle
ir atvērts kaps, ar savām mēlēm viņi kļavuši viltnieki, čūsku inde ir
aiz viņu kājas steidzas izliet asinis, posts un bēdas ir uz viņu
ceļiem, un miera ceļa viņi nepazīst, Dieva bijības nav viņu acu
priekšā!” (Rom. 3:10b-18) “Jo tur nav nekādas starpības; jo visi ir
grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.” (Rom. 3:22b-23)
Grēks ved uz nāvi un mūžīgās šķiršanās no Dieva. “Tātad grēka
alga ir nāve.” (Rom. 6:23a) Iedomājies, tu esi grēcinieks, garīgi
pazudināts, bez Dieva žēlastības un cerības. “Kas tic viņam (Jēzu
Kristum), netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis,
tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam.” (Jāņa
3:18) Ja tu vēl neuzticējies Jēzu Kristum un nelūdzi viņu glābt tevi,
tu esi pazudināts un neizglābts. Tu esi pazudināts jau tagad,
notiesāts jau tagad, nevis nākamajā mŭžā, bet tagad, tagad. Tu
staigā apkārt notiesāts, pazudināts un pārliecināts, ka nokļūsi ellē.
Tas bagāts cilvēks, par kuru ir stāstīts Lūkas Evanģelijā 16,
nodaļā atrodas ellē jau deviņpadsmit gadsimtu no tiem laikiem,
kad Jēzus, būdams uz šās zemes, stāstīja par viņu, šis bagāts
cilvēks joprojām ir ellē arī šajā brīdī. Un pēc desmit gadiem šis
cilvēks joprojām būs ellē. Un pēc piecdesmit gadiem, pēc simts
gadiem, pat pēc tūkstots gadiem viņš joprojām būs degošā
bezdibenī mūžīgās liesmās. Viņš ir nolādēts un pazudināts uz

šodien. Ja tu iesi ellē, ne Dievs, mūsu tēvs, nevarēs palīdzēt tev,
ne Jēzus Kristus, ne Svētais Gars, tāpēc ka tu atraidīji visus trīs,
kad noraidīji Jēzu Kristu. Grēciniek! Uzticies Jēzus Kristum jau
šodien, un tad tu zināsi, ka būsi glābts.
Tev nepieciešama pestīšana tāpēc,
ka Jēzus Kristus mira tevis dēļ.
Mozus pastāstīja par Jēzu Kristu Pirmā savā grāmatā sauktā
Genesis 3:15, un katra Bībeles grāmata stāsta mums kaut ko par
Jēzu Kristu. Visi priecājas par Jēzus piedzimšanu, izņemot
sātanu un viņa eņģeļus. Jēzus Kristus atnāca “meklēt un glābt
pazudušo.” (Lūkas 19:10b) Jēzus grib glābt tevi vairāk nekā tu
gribi lai Viņš tevi glābtu. Jēzus Kristus piedzima no jaunavas
Marijas Betlēmē, un nodzīvoja nevainojamu dzībi. Jēzus Kristus
aicināja cilvēkus vienmēr nākt pie viņa: “Nāciet šurp pie manis
visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt.”
(Mateja 11:28) “Jēzus uzstājās un sauca: ”Ja kam slāpst, tas lai
nāk pie manis un dzer!” (Jāņa 7:37b) Tad Jēzus Kristus, īsts
Dievs un nevainojams cilvēks, neizmērojamas mīlestības pilns un
žēlastības tev, kļuva par tavu aizstājēju un izcieta sodu par
taviem grēkiem. “To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir
izdarījis par grēku, lai mēs kļūtum Dieva taisnība.” (2 Korint. 5:21)
“Viņš uznesa mūsu grēkus savā pie staba, lai mēs grēkiem
miruši, dzīvotu taisnībai; ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti,” (1
Pētera 2:24) Dievam ir jābūt sodītam, vai arī tev jāuzticās
Kristum, ka viņš pieņēma sodu ar nāvi Golgātā tavā vietā.
Jēzus Kristus bija zvēriski piekauts. Jesajas 52:14 “Viņš
(Jēzus Kristus) bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs,
kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds,
kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko
neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu
sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par
sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu
pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija
uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam
dziedināti. ...tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.”
(Jesajas 53:3-6) Dārgais draugs! Izlasi pēdējās rindas vēlreiz.

Jēzus Kristus nesa mūsu ciešanas un sāpes. Viņš bija ievainots
tavu pārkāpumu dēļ. Jēzus bija tavu grēku dēļ mocīts. No viņa
asins brūcēm tu esi dziedināts. Uzticies Viņam, grēciniek! Kāpēc
tev ir jāatraida tavu vienīgo cerību?
Kā tu vari saņemt šo pestīšanu.
“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)
Ne labie darbi, ne kristīšana, ne lūgšanas pie Dieva neizglābs
tevi. Bībelē sacīts, ka tas nav no taviem darbiem, Pestīšana ir
dāvana. Tev tikai jāpieņem šo dāvanu. “Bet cik viņu uzņēma, tiem
viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam.”
(Jāņa 1:12) Pieņemt Dieva dāvanu mēs varam, ja ticēsim, ka
Jēzus Kristus mira mūsu grēku dēļ, un pieņemsim Viņu par savu
personīgo Pestītāju. “Redzi, es (Jēzus Kristus) 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.” (Jāņa
atkl. 3:20) “Jo ikviens, kas piesauc tā Kunga vārdu. tiks izglābts.”
(Rom. 10:13) Jēzus Kristus klauvē pie tavas sirds durvīm. Ielaid
Viņu iekšā un saki: “Atnāc manā sirdī, Kungs Jēzus!” Uzticies no
visas sirds, ka tu esi grēcinieks, kam nepieciešama Pestīšana.
Tici, ka Kristus mira tevis dēļ.
Grēcinieka lūgšana.
Ak Dievs! Es esmu pazudināts grēcinieks un dodos ellē. Es
atzīstos. Esi žēlīgs man un izglāb mani Jēzus Kristus dēļ. 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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