DIEVS MĪL TEVI
“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)

Dievs Mīl Tevi.
Lūdzu neapvainojies uz mums par to, ka
mēs iedevām tev šo traktātu. Mēs mīlam tavu
dvēseli, un mēs gribam tev teikt, ka ja tu
nepiedzimi no augšienes, tad tu esi ceļā uz to
vietu, kur tu degsi mūžīgi.
Redzi, Dievs pavēlēja Ādamam neēst no
atzīšanas koka, jo tai dienā viņš mirs. “Dievs
tas Kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams: “No
visiem dārza kokiem tu vari pēc patikas ēst,
bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs
ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams
mirsi.” (Pirmā Mozus 2:16-17) Ādams ēda no
atzīšanas koka un tai dienā garīgi mira.
“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.” (Romiešiem 5:12) Tu esi tādā pašā
pazudinātā stāvoklī līdz pašai nāvei, tad tu
notiesāsi pats sevi uz mūužīgām ciešanām
uguns jūrā. “Jo kas nebija rakstīts dzīvības
grāmatā, to iemeta uguns jūrā.” (Jāņa atkl.
20:15) Jēzus mīl tevi.

Viņš mīlēja tevi pat pirms tu nāci šajā
pasaulē. “Bet Dievs savu mīlestību uz mums
pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad
vēl bijām grēcinieki.” (Romiešiem 5:8)
Dieva mīlestība ir lielāka par visu
saprašanu. Viņš sagatavoja tev pestīšanas
ceļu, lai glābtu tevi no uguns jūras. “Jo Dievs
tik ļoti pasauli mīlējis, ka viņš devis savu
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas viņam
tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”
(Jāņa 3:16)
Jēzus krustā ir miris un zaudēja savas
asinis, lai tu būtu glābts. “Bet šis, vienu upuri
par grēkiem upurējis, uz visiem laikiem ir
nosēdies pie Dieva labās rokas.” (Ebrejiem
10:12) Jēzus samaksāja par visu. Pestīsana
gaida katru, kas pieņems Jēzu Kristu par
savu Pestītāju. “Bet cik viņu uzņēma, tiem
viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem,
kas tic viņa vārdam.” (Jāņa 1:12)
Ieklausies Dieva vārdos. “Jo ja tu ar savu
muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī

ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem,
tu tiksi izglābts.” (Romiešiem 10:9) “Jo
ikviens, kas piesauc tā Kunga vārdu, tiks
izglābts.” (Romiešiem 10:13)
Tieši šobrīd noliec galvu un piesauc Jēzu
Kristu glābt tavu dvēseli. Lēmums ir tavs. “Bet
Agripa sacīja Pāvilam: Tu gandrīz mani
pārliecini kļūt par kristieti.” (Ap.d. 26:28)
Gandrīz nav pietiekoši labi. Gandrīz novedīs
tevi ellē. Piesauc Jēzu Kristu glābt tavu
dvēseli šodien.
Lūdzu izsūtiet mums šo traktātu pēc izlasīšanas, ja jūs
nolēmāt pieņemt Jēzu Kristu kā savu Pestītāju.
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