Bet kas
būs pēc
nāves?

Lasiet tālāk un precīzi zināsiet.
Cik reiz jūs skatījāties miruša cilvēka sejā, kurš gulēja
zārkā un dzirdējāt sekojošus vārdus: “Viņš daudz cieta
un tagad viņam būs vieglāk. Viņš guva mieru un nekad
vairs necietīs.”
Dārgais lasītāj! Šie vārdi ir pareizi, ja tas cilvēks
pienēma Jēzu Kristu par savu Kungu un Pestītāju un
piedzima no augšienes. Apustulis Pāvils saka par
kristieti: “Tāpēc mēs arvienu turam drošu prātu un
zinām: kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā,
tālu no tā Kunga. Jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā.
Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt
miesas mājokli un būt mājās pie sava Kunga.” (2
Korint. 5:6-8) Ja tas cilvēks nomira garīgi pazudinātā
stāvoklī, tad viņa bēdas tikai sākas. Tajā brīdī, kad
dvēsele atstāj cilvēka ķermeni, tā dodas tieši ellē uz
mūžīgām ciešanām. “Kur viņu tārps nemirst un uguns
nedziest.” (Marka 9:44) “Lai bezdievīgos aizrauj
pazeme, lai nogrimst tajā visas tautas, kas Dievu
aizmirsušas!” (Psalmi 9:18) leklausies bagātā cilvēka
kliedzošā balsī, kas atskan no elles: “Bet gadījās, ka
nabagais nomira - un enģeļi viņu aiznesa Ābrahāma
klēpī. Arī bagātnieks nomira un tika aprakts. Un no
elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis un
ieraudzīja Ābrahāmu no tālienes un Lācaru viņa klēpī.
Tad viņš sauca stiprā balsī: Ābrahāma tēv, apžēlojioes
par mani un sūti Lācaru, lai tas iemērc pirksta galu
ūdenī un dzesē manu mēli, jo es ciešu mokas šai
liesmā!” (Lūkas 16:22,24)

lespējams kāds skatījās šā bagātā cilvēka sejā,
gatavojot viņu apbedīšanai, un teica, ka viņš guva
mieru un nekad vairs necietīs. Kā viņš maldījās!
Skaisti vārdi vēl skanēja pie viņa ķermeņa, bet viņa
dvēsele jau kliedza no elles bezdibeņa. Ciešanas
nebeidzas ar garīgi zaudēta cilvēka nāvi. Desmit
miljonu gadu aizgāja mūžībā, bet cilvēku dvēseles
joprojām deg. Ja tu esi garīgi pazudis cilvēks un
nomirsi tādā stāvoklī, tad arī tu būsi mūžīgi sodīts ar
degošo elli.
Tu varētu vaicāt: “Ko man darīt, lai izbēgtu no elles
ciešanām?” Uz šo jautājumu Jēzus Kristus atbildēja
Nikodēmam: “Patiesi, patiesi es tev saku, ja cilvēks
nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva
valstības.” (Jāņa 3:3) Reiz tu piedzimi fiziski, tev ir
jāpiedzimst arī garīgi, lai tiktu debesīs. “Jēzus viņam
saka: Es esmu ceļš patiesība un dzīvība; neviens
netiek pie Tēva, kā vien caur mani.” (Jāņa 14:6)
Tev nav apsolīta cita diena uz šis zemes. Rīt var būt
par vēlu. Tieši tagad ir laiks kaut ko darīt ar savu garīgi
zaudēto stāvokli. Jo viņš saka: “Labvēlīgā laikā es tevi
paklausīju un pestīšanas dienā es tev palīdzēju.
Redzi, tagad ir vislabvēlīgāis laiks, redzi, tagad ir
pestīšanas diena.” (2 Korint. 6:2)
Kamēr vēl ir dzīvība tavā ķekmenī, nožēlo savus
gŗēkus un piesauc Jēzu Kristu ienākt tavā sirdī un
glābt tavu dvēseli! “Jo ikviens, kas piesauc tā Kunga
vārdu, tiks izglābts.” (Romiešiem 10:13) “Bet cik viņu
uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem,

tiem, kas tic viņa vārdam.” (Jāņa 1:12) Lēmums ir
atkarīgs no tevis Kur būs tava dvēsele, kad tu gulēsi
zārkā?
Tava dzvība var beigties stundas laikā un tava
dvēsele aizies kaut kur mūžībā. Pieņem Jēzu Kristu
par savu Kungu un Pestītāju, un esi drošs, ka dzīvosi
mūžīgi kopā ar Dievu. Ja tu pieņemsi Jēzu Kristu par
savu Pestītāju un Kungu, tad paraksties apakšā,
apstiprinot savu lēmumu.

Vārds
Adrese
Pilsēta
Valsts

Lūdzu izsūtiet mums šo traktātu pēc izlasīšanas,
ja jūs nolēmāt pieņemt Jēzu Kristu kā savu Pestītāju.
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