Vai tu zināji ? ka tu esi parādā
par saviem grēkiem ?
“Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās
godības.”
(Romiešiem 3:23)
“Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teikts tiem,
kas stāv zem bauslības, tā visiem aizdarīta mute, un
visa pasaule vainīga Dieva priekšā.” (Romiešiem 3:19)
Vai tu saproti ? kādu cenu tev jāmaksā
par saviem grēkiem mūžībā ?
“Tātad grēka alga ir nāve.”
(Romiešiem 6:23a)
“Arī nāvi un nāves valstību iemeta guns jūrā. Šī ir otra
nāve.”
(Atklāsmes 20:14)
“Un viņu mocību dūmi paceļas augšup mūžu mūžos.”
(Atklāsmes 14:11a)
Vai tu dzirdēji ? ka par taviem grēkiem
bija apmaksāts pilnībā ?
“Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārdu tev būs saukt Jēzus,
jo viņš atpestīs tavu tautu no viņas grēkiem.”
(Mateja 1:21)
“Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par
netaisniem, lai jūs pievestu Dievam.” (1 Pētera 3:18a)
“Etiķi ņēmis, Jēzus sacīja: “Viss piepildīts!” Un, galvu
nokāris, atdeva garu Dievam.”
(Jāņa 19:30)
Vai tu ticēsi ? Bībelci, liecībai tam
ko Dievs darījis tevis labā ?
“Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka
Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus.”
(1 Timotejam 1:15a)

“Un šī ir tā liecība, ka Kievs mums ir devis mūžīgu
dzīvību, un šī dzīvība ir viņa Dēlā.”
(1 Jāņa 5:11)
“Jo raksti saka: “Neviens, kas uz viņu paļaujas,
nepaliks kaunā.”
(Romiešiem 10:11)
Vai tu uzticēsi ? savas dvēseles
nemirstību Jēzum Kristum ?
“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas viņam tic,
nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa 3:16)
“Caur viņu jums tiek sludināta grēku piedošana, un
visās lietās, kurās Mozus bauslība jums nespēja
sagādāt taisnošanu.”
(Apustuļu d. 13:39)
“Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti.”
(Apustuļu d. 16:31)
Atrceries: Tev jātic tikai Jēzum Kristum.
“Bet kam nav darbu, bet kas tic Tam, kas bezdievīgo
dara taisnu, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par
taisnību.”
(Romiešiem 4:5)
“Jēzus atbildēja viņiem: “Tas ir Dieva darbs, ka jūs
ticat tam, ko viņš sūtījis.”
(Jāņa 6:29)
“Jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā,
neatkarīgi no bauslības darbiem.” (Romiešiem 3:28)

VAI TU SAŅĒMI PIERĀDĪJUMU TAM,
KA PAR TAVIEM GRĒKIEM
SAMAKSĀTS PILNĪBĀ ?

ES TICU JĒZUM KRISTUM UN VIŅA APMAKSAI MANU GRĒKU IZPIRKŠANĀ.
“Par viņu liecina visi pravieši, ka ikviens, kas tic viņam,
viņa vārdā dabū grēku piedošanu.” (Apustuļu d. 10:43)
“Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes
liecību - pestīšana.”
(Romiešiem 10:10)
“Jo ikviens, kas piesauc tā Kunga vārdu tiks izglābts.”
(Romiešiem 10:13)
ES ATRAIDU JĒZUS KRISTUS APMAKSU UN
IZVĒLOS PERSONĪGO APMAKSU.
“Kā mēs izbēgsim, tik dārgu pestīšanu nicinādami ?”
(Ebrejiem 2:3a)
“Un turēs tiesu par tiem, kas Dievu neatzīst un kas
neklausa mūsu kunga Jēzus evanģēlijam. Tie kā sodu
saņems mūžīgu pazušanu no tā kunga vaiga un viņa
varenās godības.”
(2 Tesaloniķiešiem 1:8,9)
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Lūdzu izsūtiet mums šo traktātu pēc izlasīšanas,
ja jūs nolēmāt pieņemt Jēzu Kristu kā savu Pestītāju.
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