JĒZUS
KRISTUS
MŪSU
PESTĪTĀJS
“Nav pestīšanas nevienā cita:
jo nav neviens cits vārds zem
debess cilvēkiem dots, kurā
mums lemta pestīšana”
(Ap.d. 4:12).

Bībele stāsta mums par Dieva tiesu pār pilsētām, kuru
iedzīvotāji nevēlējās pakļauties viņa Vārdam (Mateja
10:15, 11:22-24, Marka 6:11, Lūkas 10:12-14). Jūsu
pilsētas iedzīvotājiem arī vajadzēs dot Dievam atskaiti par
savu attieksmi pret Dieva Vārdu, sludinātu viņiem.
VIENĪGAIS PESTĪTĀJS.
Dārgais draugs! Vai tu esi izglābts? Tas ir ļoti svarīgs
jautājums. Par izglābšana nav cilvēku izdomājums - tā ir
Dieva dāvana. Es esmu kristiete jau divdesmit gadus un
atklāju, ka cilvēki vēl joprojām neizprot Dieva pestīšanas
vēstījumu.
Pirmkārt, cilvēkam jātic, ka “Dievs ir, un ka viņš tiem,
kas viņu meklē, atmaksā” (Ēbrejiem 11:6). Dvēseles
pestīšanu dod vienīgi Dievs caur Jēzu Kristu. Bībelē ir
rakstīts: “Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits
vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta
pestīšana” (Ap.d. 4:12). Pilnīgi uzticot savu dzīvi Jēzum
Kristum, cilvēks saņem pestīšanu par velti. Neviens nevar
nopelnīt mūžīgo dzīvību. Saņemt mūžīgo dzīvību var tikai
caur ticību. Ticībai jānāk no sirds nevis no prāta.
Platons, Aristotelis, Einšteins bija diženi cilvēki, bet
nevarēja atrisināt tādas dzīves problēmas kā slimība
sāpes, bads un nāve. Nemaz nerunājot par mūžīgās
dzīves noslēpumu. Dievs zināja, ka visas sīs problēmas
radīsies mums mūsu zemes dzīvē un tāpēc deva atbildes
uz visiem jautājumiem savā Evanģēlijā.
VISI GRĒKOJUŠI.
Vai tu esi grēkojis? Kaut tikai vienreiz? Ja tikai vienreiz tu
esi melojis vai nozadzis, tad tas jau ir pietiekoši daudz, lai
sacītu: “Jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās

godības” (Rom. 3:23). Grēku piedošanu un pestīšanu tu
vari saņemt caur ticību Jēzum Kristum. Bez pestīšanas
grēcinieks mirst grēkos un nevar tikt Debesu Valstībā, jo
ir rakstīts: “Nevienam netīram nav vietas Dieva valstībā.”
Kā atbrīvoties no grēkiem?
Mēs grēkojam katru dienu un grēku nasta kļūst arvien
smagāka. Ko lai dara? To Jēzus saka Mateja Evanģēlijā
11:28 “Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un
grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt.” Kas starp cilvēkiem
varētu teikt tādus vārdus? Neviens. Tā varētu teikt tikai
Jēzus Kristus.
Mūsu vēnās tek ciltstēva Ādama asinis. Mēs esam
dzemdēti grēkos. Bībelē sacīts: “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). Ikkatrs cilvēks ir grēcinieks un
viņam būs jāmirst. Pravietis Ecēkiēla saka: “Es gāju
toreiz tev garām un redzēju tevi atstātu tavās asinīs
ķepurojamies” (Ecēkiēla 6:16).
KĀ ATBRĪVOTIES NO GRĒKA.
Jēzus Kristus piedzima neparastā veidā. Bībelē sacīts
par Mariju - “kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara” (Mateja
1:20). Tas nozīmē, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Viņa
vēnās tek Dieva asinis (Ap.d. 20:28). Bībelē sacīts: “bez
asins izliešanas nav piedošanas” (Ēbrejiem 9:22). Tīras
Jēzus Kristus asinis šķīsta mūs no grēkīem, tāpēc ka
tiem, kas pieņēma Jēzu Kristu ar visu savu sirdi, Dievs
attālina grēkus tik pat tālu, kā austrumi ir attālināti no
rietumiem, un apsolīja nekad neatcerēties par tiem! Vai tu
vēlies pieņemt šo labo vēsti?

VIENĪGAIS GRĒKS
Dārgais draugs! Cilvēki nenokļūst ellē savu grēku dēļ.
Cilvēki nokļūst ellē vienīgā grēka dēļ - viņi atraida Jēzu
Kristu, kurš pieņēma visu cilvēku grēkus uz sevi, kļuva
par žēlastības upuri grēcinieku dēļ. Bībelē sacīts: “Kas tic
viņam, netiek tiesāts, bet kas netic ir jau spriedumu
dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla
vārdam” (Jāņa 3:18).
Dievs zina ka tu esi grēcinieks, bet Viņš mīl tevi.
Dvēseles pestīšana ir pārdabiska parādība. Uzticies
Jēzum Kristum, pieņem Viņu ar visu savu sirdi, kā
personīgo Pestītāju, lūdz Dievu: “Dārgais Kungs! Es
atzīstos savos grēkos un pilnīgi uzticos Tev. Es pieņemu
Tevi par savu personīgo Pestītāju. Izglāb mani! Izdari to
tagad, jo “cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par
Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam” (Jāņa 1:12).
Tajā pašā laikā Jēzus Kristus brīdina: “...ej un negrēko
vairs!” (Jāņa 8:11).
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Lūdzu izsūtiet mums šo traktātu pēc izlasīšanas,
ja jūs nolēmāt pieņemt Jēzu Kristu kā savu Pestītāju.
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