KAS BIJA

CETURTAIS

VĪRS UGUNĪ?

Vairāk nekā 2000 gadu atpakaļ, dzīvoja trīs jūdi,
kuri neklanījās ķēniņa zelta tēla priekšā. “Te ir daži
jūdi: Sadrahs, Mesachs un Abed-Nego, kuriem tu
uzticējis Bābeles zemes pārvaldīšanu; tie, ak ķēniņ,
neievēro tavu pavēli, tie negodā tavus dievus un
nepielūdz zelta tēlu, ko tu licis darināt.” (Daniēla
3:12) Sie trīs vīri negodāja ķēniņa dievus un tēlus.
Redzi viņi godāja īsto Kungu - Kungu, kas
aizsargāja Izraēlas bērnus jau tūkstošus gadu.
Ķēniņš izsauca šos trīs vīrus un vaicāja viņiem.
“Un kad šos vīrus atveda pie ķēniņa, viņš tos
uzrunāja un sacīja: Vai jūs Sadrach, Mesach un
Abed-Nego galīgi pārvērtās. Viņš pavēlēja cepli
sakurināt septiņreiz stiprāk nekā parasts.” (Daniēla
3:19) Ceplis bija sakurināts septiņreiz stiprāk nekā
parasts! Liesma bijs tik liela, ka sadedzināja tos
vīrus, kuri meta viņus ceplī. “Pēc ķēniņa pavēles tik
ārkārtīgi sakurināja cepli, ka liesmu svelme
nogalināja tos vīrus kuri atveda Sadrachu, Mesachu
un Abed-Nego.” (Daniēla 3:22)
Un kad tie trīs vīri stāvēja ugunī, pēkšņi parādījās
CETURTAIS kopā ar viņiem ugunī. Kad ķēniņš
ieskatījās ugunī viņš sacīja: “Bet es redzu četrus
brīvi ugunī staigājam, un tiem redzami uguns neko
nekait, un CETURTAIS izskatās kā kāda dievišķa
būtne.” (Daniēla 3:25)

Tagad uzdod sev trīs jautājumus:
1. KAS IR DIEVA DĒLS?
“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)
“Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus,
Dieva Dēls, un lai jūs pie ticības nākuši, dzīvību
iegūtu viņa vārdā.” (Jāņa 20:31)
2. KO NOZĪMĒ KRISTUS?
Tas nozīmē Mesiju Dieva svaidītāju.
“Ka Dievs ar Svēto Garu un spēku svaidījis nācarieti
Jēzu, kas gājis apkārt, labu darīdams un
dziedināms visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar
viņu.” (Ap.d. 10:38)
“Tas Kungs liek salūzt saviem pretiniekiem, Viņš liek
pār tiem debesīs rūkt pērkoniem. Tas Kungs tiesās
zemes galus, un Viņš dos spēku savam ķēniņam,
un Viņš pacels sava svaidītā pestīšanas ragu.” (1.
Samuēla 2:10)
“Viņš vispirms atdod savu brāli Sīmani un viņam
saka: Mēs esam atraduši Mesiju” (tas ir tulkots
svaidītais). (Jāņa 1:41)

3. KO MAN DARĪT?
Nožēlo savus grēkus.
Tici Mesijai - Jēzus Kristus Kungam. Viņš zaudēja
savas asinis mūsu grēku dēļ, Viņš ir atpirkšana par
mūsu grēkiem.
“Jo ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu
un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no
miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību
panākama taisnība un ar mutes liecību - pestīšana.
Jo raksti saka: Neviens, kas uz viņu paļaujas,
nepaliks kaunā. Šai ziņā nav starpības starp jūdu un
grieķi; Jo pār visiem ir tas pats Kungs, kas parāda
savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Jo ikviens,
kas piesauc tā Kunga vārdu, tiks izglābts.”
(Romiešiem 10:9, 13)
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Lūdzu izsūtiet mums šo traktātu pēc izlasīšanas,
ja jūs nolēmāt pieņemt Jēzu Kristu kā savu Pestītāju.
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