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VISBIEŽĀK

UZDODAMAIS

JAUTĀJUMS!

Kā man nokļūt
Debesīs
??

Bībele stāsta tev
kā to izdarīt.
Bībelē ir
atbilde!
Pastāsti
man vairāk!

rēkojuši,
Jo visi ir g
trūkst
un visiem
godības.
dievišķās
m 3:23)
(Romiešie

Tu
domā ka...
Nav svarīgi cik
rūpīgi tu pūlies,
grēks atturēs tevi
no dievišķās godības
saņemšanas.
GR
ĒK
S
Tev vienmēr trūks
dievišķās godības
Tas neatstāj
nekādas cerības!

Tas ir galvenais, ko tev
jāzina. Neviens no tā nav
atbrīvots!
… katrs šajā pasaulē
ir ... grēcinieks?!

PAREIZI!
Vēl Bībelē sacīts:
Grēka alga ir
nāve...
(Romiešiem 6:23)

Nāve ir

ELLE

BET!! ... dieva dāvana ir
mūžīga dzīve Kristū
Jēzū, mūsu Kungā.
(Romiešiem 6:23)
DĀVANA??!

JĀ!

Jo no žēlastības jūs esat
pestīti ticībā, un tas nav
no jums, tā ir Dieva
dāvana. Ne ar darbiem,
lai neviens nelielītos.
(Efeziešiem 2:8-9)
Ko nan darīt lai būtu
glābts?

Es vienmēr ticēju
uz Jēzu
Kristu!

Es neesmu
elku
pielūdzējs,
tu taču zini?

Lūdzu ievēro: Tu nevari
nopelnīt sev ceļu uz
debesīm! Darbiem arī
trūkst dievišķās
godības.

Tici uz Kungu Jēzu,
tad tu tiksi pestīts.
(Apustuļu Darbi 16:31)

Šī ticība nozīmē pilnīgu
uzticību Jēzum Kristum un
dod jaunu dzīvi.
Tādēļ, ja kas ir Kristū,
tas ir jauns radījums;
kas bijis, ir pagājis,
redzi, viss ir tapis jauns.
(2 Korintiešiem 5:17)

Šī jaunā dzīve ir pilnīgas ticības
uz Jēzu Kristu rezultāts!

Atgriezties no
Jēzus Kristus teica tā:
Es jums saku: nebūt ne,
grēkiem nozīmē
bet ja jūs grēkus nenožēlosit, atgriezties no nāves
tad jūs visi tāpat iesit bojā.
un pievērsties
(Lūkas 13:3)
Jēzum Kristum
un dzīvībai!
Vēl Kristus teica:

Es gribu ieiet šajās
durvīs!!

Es esmu
durvis. Ja
kāds caur
mani ieiet,
tas tiks
izglābts;
(Jāņa 10:9)

Tu vari, mans
draugs...

Nāc ar nožēlu pie Kunga un prasi Jēzus Kristus
Kungam būt par tavu Pestītāju.
Viņš ir vienīgais, kas var piedot
tavus grēkus. Piesauc Jēzus
Kristus vārdu jau šodien!
Vārds
Adrese
Pilsēta
Valsts

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

Indekss
Vecums
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