
Man tas
tev ir

jāpasaka



Es zinu kaut ko tik brīnišķīgu, par ko man tev ir 
jāpastāsta. Tas ir tik nopietni, ka tas var mainīt tavu 
dzīvi, tāpat kā tas mainīja manu dzīvi. Beidzot 
lēmums, ko tu pieņemsi, ietekmēs tavu dzīvi un nāvi.

Atļauj man piebilst, ka šis vēstījums ir patiess, 
tāpēc, ka pats Dievs to pateica. Ja Dievs kaut ko 
apsola, tu vari paļauties uz to, tāpēc, ka Viņa 
solījumi nekad nepiemāna. Dievs neliek tev ticēt 
viņam - tā ir tava izvēle, bet tu esi atbildīgs par to, ka 
kādreiz dzirdēji par to. Lēmums, kas tev jāpieņem ir 
ļoti personisks. Tev jāpasaka “Jā” vai “Nē”.

Te ir šis vēstījums. Šis citāts ir no Dieva vārda, 
Svētas Bībeles : “Jo tik ļoti Dievs šo pasauli mīlējis, 
ka viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, 
kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo 
dzīvību.” (Jāņa 3:16) Vai tu kādreiz esi dzirdējis 
tādus brīnišķīgus vārdus ? Padomā par to, ko viņi 
saka. Viņi atklāj trīs brīnišķīgus faktus.

Pirmais, “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis”! No 
tiem laikiem, kad tu nāci šajā pasaulē Dievs jau 
mīlēja tevi. Ja tas tevi nepārsteidz, tad zini, ka Dievs 
mīlēja tevi grēcinieku! Bībelē sacīts, ka mēs visi 
esam grēkojuši (Romiešiem 3;23). Ja tu esi atklāts 
pret sevi, tad tu piekritīsi tam.



Kaut gan Dievs mīl tevi, Viņš tomēr nīst tavu 
grēku. Dievs ir svēts un viņam jāsoda grēki. Viņam 
jāsagatavo svēto ceļu grēcinieku pestīšanai. Citādi 
grēciniekiem būs jāmaksā par saviem grēkiem, un 
tas nozīmētu pavadīt visu mūžību ellē (Jāņa atkl. 
20:15).

Otrais fakts, “Viņš devis savu vienpiedzimušo 
Dēlu”! Dievs tik stipri mīlējis tevi, ka Viņš sūtija savu 
Dēlu uz zemi, kurš kļuva par cilvēku un nomira 
Golgātas krustā, lai tu būtu izglābts.

Redzi, kādam ir jāmaksā par grēku, vai tev, vai 
kādam citam. Dievs devis savu Dēlu-Jēzu Kristu, 
kurš aizstāja tevi. Viņš izlēja savas asinis, lai tavi 
grēki būtu piedoti un tu dzīvotu mūžīgi.

Un trešais brīnišķīgais fakts, “Lai neviens, kas 
viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo 
dzīvību.”! Padomā par to! Dievs dod mūžīgo 
dzīvību tiem, kas tic Jēzum Kristum. Pestītājs 
beidza savu darbu. Viņš nomira. Viņš augšāmcēlās 
no miroņiem un atgriezās debesīs. Tagad tev ir 
jāuzticās Viņam. Tas vienkārši nozīmē, ka tev ir 
jāpiekrīt, ka tu esi grēcinieks, ka Kristus pilnīgi 
samaksāja par taviem grēkiem, un tad pieņem viņu 
par savu Kungu un Pestītāju.



Tas ir viss, ko man tev jāpasaka. Tagad tev ir 
jāpieņem lēmums. Tu Viņu pieņemsi vai atraidīsi? 
Uzticēsies viņam vai nē? Padomā par to vēlreiz: “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)

Tavs laiks us šīs zemes ir īss, bet tavs lēmums 
ilgs mūžīgi. Pieņem Jēzu Kristu, kā savu personīgo 
Pestītāju un būsi pārliecināts par savu mūžīgo dzīvi.

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