
savā augstākajā 

     izpausmē

MĪLESTĪBA



Dieva mīlestības piedāvājums

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, 

ka devis savu vienpiedzimušo Dēlu, 

lai neviens, 

kas viņam tic, 

nepazustu, 

bet dabūtu mūžīgo dzīvību. 

Jāņa evanģēlijs 3:16

Kā zaigojošais dimants,  
šis būtiskais pants no Bībeles atspoguļo 

būtību visu Dieva evanģēliju.

Personīgi Jums

 Žēlastības izpausme

 Visaugstākā maksa

 Katrs cilvēks

 Visvienkāršākie nosacījumi

 Vislielākā pestīšana

 Vislabākā no visām dāvanām

Evaņģēlija Bībelē, tā ir patiesi priecīga 
ziņa visiem, kas uzdrošinās būt Viņa 
gaismā



Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis …

Tas dod mums priekštatu, kā Viņš attiecas 
uz savu radīto. Mēs nevaram nebrīnīties 
Dieva neizmērojamai mīlestībai, par kuru 
celta neslava, kuru mēs ignorējām un 
apvainojām. Bet viņš spēra pirmo soli, lai 
glābtu zaudēto.

… ka devis savu vienpiedzimušo Dēlu …

Un tā ir cena, ko samaksāja Viņa mīlestība: Jēzus 
Kristus, Viņa neizsakāmā dāvana. Viņš ir taisnīgā 
Dieva mīlestības apstiprinājums, kurs sūtīja 
savu mīļoto Dēlu uz zemi lai nodotu Viņu nāvei 
pie krusta, lai nāktu palīgā cietušajiem. Kāda 
želastība!

… lai neviens, kas viņam tic …

Tas attiecas uz visiem bez izņēmuma. 
Vārda vietā “katrs” jūs variet rakstīt savu 
vārdu. Kas ir jādara lai būtu pazudis. 
Nekas! Bet lai Izglābtos vajag kaut ko 
izdarīt.

Dievs neprasa labus darbus. Viņš pavel 
katram sākt ticēt Jēzus Kristum, kurš 
izcieta savu spriedumu mūsu grēku 
dēļ.

Ja jūs to izdarīsiet, tad jūs varēsiet 
atbrīvoties no mūžīgā soda un gūsiet 
svētību mūžīgai dzīvei visā Viņa 
pilnībā!



… nepazustu …

Ar to Dievs sludina par briesmīgu 
likteni, tiem kuri noliedz Viņa 
piedāvājumu: tad tie atradīsies 
mūžīgā tumsā un mocībās, tālumā 
no Dieva klātbūtnes, kur viņu tārps 
nemirst un uguns neizdziest.

Marka 9:44

Lūdzu saprotiet pareizi: Dieva 
vēstījums nav draudi. Viņš negrib, lai 
grēcinieki nomirtu, bet iemantotu 
mūžīgo dzīvību.

Būtu nepareizi klusēt par to, kad 
Dievs brīdina cilvēkus, ka cilvēki var 
sevi pazudināt.

… bet dabūtu mūžīgo dzīvību

Lai mēs kopā ar Jēzu Kristu veldzētos mūžīgajā 
dzīvē kopā! Un Bībelē tas ir rakstīts:

Tā tad grēka alga ir nāve, bet Dieva 
balva ir mūžīgā dzīve Kristū Jēzū, 
mūsu Kungā.

Romiešiem 6:23

Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam 
Dieva Dēls nav, tam nav dzīvības.

1.Jāna 5:12

Kad sākās mūžīgā dzīve? Tad kad jūs pieņemat 
Jēzu Kristu kā savu Glābēju Pestītāju. Patiesi 
nožēlo savus grēkus Dieva priekšā! Tas var notikt 
šeit un tagad!



Šī ir tā mīlestība, 
nevis, ka mēs

esam mīlējuši Dievu, 
bet, ka viņš mīlējis 

un sūtījis savu
Dēlu mūsu grēku 

izpirkšanai.
Jāņa 1. Vēstule 4:10

Lasiet Bībeli - Dieva Vārdu!
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