Dievs

MīL

Nedzimušos

ABORTS IR SLEPKAVĪBA!
Katru gadu notiek vairāk nekā 1.5 miljoni bērniņu
noslepkavošana, pirms viņi nāktu pasaulē. Jā, bērniņu!
Nevis parazītu, bet bērniņu! Pats Visvarenais Dievs
attiecas pret nedzimušiem, kā pret cilvēku būtēm, rakstot:
“tad bērniņš (ne parazīts) viņas miesās sāka lēkt” (Lūkas
1:41) Atņemt bezpalīdzīgam bērniņam tiesības nākt
pasaulē, neapšaubāmi, nozīmē slepkavību, un tāpēc ir
pretrunā ar Dieva gribu. “Tev nebūs nokaut.” (Exodus
20:13)
DZĪVĪBAS IZVĒLE!
Dārgais draugs! Vai tu zini, ka Svētais Dieva Vārds runā
par citiem nepiedzimušiem citu iemeslu dēļ. Pilnīgi
pareizi, viņiem ir izvēle: viņi var piedzimt, vai arī nē. Jāņa
Evanģelijā Jēzus Kristus paskaidro to vienam ļoti
reliģiskam cilvēkam vārdā Nikodēms. Jēzus atbildēja:
“Patiesi, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no
augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.” (Jāņa 3:3)
Nikodēms domāja, ka Jēzus runā par fizisko
piedzimšanu. “Nikodēms saka viņam: “Kā cilvēks var
piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas
mātes meisās un atkal piedzimt?” (Jāņa 3:4) Jēzus
Kristus paskaidroja Nikodēmam, ka cilvēkam jāpiedzimst
otro reizi - jāpiedzimst garīgi, lai nokļūtu Dieva Valstībā.
“Ja kāds neatdzimst ūdenī (mātes miesās) un Garā
(Dieva Vārdā - Jāņa 6:63, 1 Pētera 1:23), netikt tam Dieva
valstībā!” (Jāņa 3:5) Iegaumējiet, ka vārds ‘ūdens’ šajā
kontekstā nozīmē fizisko piedzimšanu, nevis kristīšanas
ceremoniju. Jēzus apstiprina to sekojošos vārdos: “Kas

no miesas dzimis, ir meisa, un kas no gara dzimis, ir
gars.” (Jāņa 3:6)
KĀPĒC IR VAJADZĪGA OTRA PIEDZIMŠANA?
Saskaņā ar Bībeli, Dievs sacīja, ka Ādams nomirs tajā
dienā, kad ēdīs no laba un ļauna atzīšanas koka: “...jo tai
dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi.” (Genesis
2:17b) Tajā dienā Ādams nemira ar fizisko nāvi. Tā bija
garīgā nāve, kura nododās visai cilvēcei. “Tātad: kā
viena cilvēka vainas dēļ pausaulē ienācis grēks un ar
grēku - nāve, un tādā kārtā visu cilvēku dzīvē ienākusi
nāve, jo visi viņi ir grēkojuši.” (Rom. 5:12) Tā kā tu esi
Ādama pēctecis, tu mantoji šo garīgo nāvi un tev ir
jāpiedzimst no jauna, lai saņemtu garīgo dzīvi.
DIEVS MĪL NEDZIMUŠOS!
Turpināsin Jēzus sarunu ar Nikodēmu: “Un kā Mozus
paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam
Cilvēka Dēlam, lai ikviens, kas tic (ne saņem kristīšanu,
bet tic) viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs
pasauli mīlējis (garīgi nepiedzimušo), ka viņš devis savu
vienpiedzimušo Dēlu (mirt krustā), lai ikviens, kas viņam
tic, (ne par viņu, bet viņam), nepazustu, bet dabūtu
mūžīgo dzīvību (ne pārbaudes dzīvību, bet mūžīgo
dzīvību).” (Jāņa 3:14-16) Klausies! Ja tu neesi piedzimis
no augšienes, tu esi garīgi ‘nepiedzimušais’, bet Dievs
mīl tevi un sagatavoja ceļu, lai tu varētu kļūt par Viņa
garīgo bērnu.
Draugs! Saskaņā ar Svēto Dieva Vārdu, tu esi Dieva
būtne, bet tu nebūsi Dieva bērns, kamēr tu nepiedzimsi
no Gara. Tu varēsi kļūt par Dieva bērnu tikai tajā

gadījumā, ja pilnīgi uzticēsies Jēzus Kristum izglābt
tavu dvēseli. Svētais Pāvils skaidri raksta par to
vēstulē saviem garīgiem brāļiem galatiešiem: “Jūs jau
visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni.” (Gal.
3:26) Padomā par to! Tajā brīdī, kad tu piesauksi Jēzu
Kristu, uzticot viņam izglābt tavu dvēseli, tajā brīdī tu
piedzimsi Dieva ģimenē un kļūsi par Viņa bērnu uz
visiem laikiem! “Tātad tu vairs neesi kalps, bet bērns,
bet ja bērns, tad arī caur Dievu mantinieks.” (Gal. 4;7)
KĀDA IR TAVA IZVĒLE?
Es izvēlos piedzimt no gara, pilnīgi uzticot Jēzus
Kristum izglābt manu dvēseli uz visiem laikiem. “Kas tic
Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība.” (Jāņa 3:36a) Man
pietiek ar vienu piedzimšanu, es vēlos palikt garīgi
nepiedzimušam. “Bet, kas Dēlam neklausa, tas
dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņā.”
(Jāņa 3:36b) “Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis: Tev
jāpiedzimst no augšienes.” (Jāņa 3:7)
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Lūdzu izsūtiet mums šo traktātu pēc izlasīšanas,
ja jūs nolēmāt pieņemt Jēzu Kristu kā savu Pestītāju.
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