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Dievs un tu – no way?
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Fakts Nr. 1: #mīlē ts
Dievs tevi mīl! 

Un tu nemaz Viņam neesi vienaldzīgs!

“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis 
Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam 

tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”
Bībele, Jāņa 3:16

“Kungs… negrib, ka kādi pazustu,  
bet ka visi nāktu pie atgriešanās.”

Bībele, 2. Pētera 3:9

Fakts Nr. 2: #vainīgs
Tomēr ir kāda problēma: 
Viņš ir pilnīgs, bet tu ne!

Tu zini, ka neesi nevainojams. 
Tu esi grēkojis, un Viņš to nevar pieņemt.  

Vai tiešām nekad neesi melojis? Neesi zadzis?  
Kādreiz taču esi, vai ne?

“… jo visi ir grēkojuši,  
un visiem trūkst dievišķās godības.”

Bībele, Romiešiem 3:23
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Fakts Nr. 3: #nav izejas
Tu nevari sev palīdzēt pats.

Tu esi vainīgs, un savā dzīvē redzi tā sekas.

Slikta sirdsapziņa, sabojātas attiecības,  
vainas apziņa…  

Lai kā censtos, tu nespēj tikt no tā 
visa vaļā un aizmirst pagātni.

“Tiešām, es atzīstu savus pārkāpumus,  
un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā!”

Bībele, Psalms 51:5

Fakts Nr. 4: #atziņa
Kad esi to sapratis, tu esi uz pareizā ceļa.

Tad nāc pie Dieva! Atzīsti, ka esi grēcinieks.  
Atzīsties Viņam savos grēkos.  

Tad Viņš tev piedos un nesodīs tevi.

“Ja atzīstamies savos grēkos,  
tad Viņš ir uzticams un taisns,  
ka Viņš mums piedod grēkus  

un šķīsta mūs no visas netaisnības.”
Bībele, 1. Jāņa 1:9



!! !!

F A K T i s k i F A K T i s k i

Fakts Nr. 5: #atbrīvots
Jēzus Kristus, Dieva Dēls, pie krusta uzņēmās 

tavu vainu. Tādēļ Dievs var tev piedot.

Un kad Viņš tev piedod, tad viss ir nokārtots:  
pilnīga atbrīvošana!

“Mūsu sods bija uzlikts Viņam 
mums par atpestīšanu.”

Bībele, Jesajas 53:5

“… Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, 
sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū.”

Bībele, Romiešiem 3:24

Fakts Nr. 6: #drošība
Tā kā visu izdarījis ir Jēzus Kristus, nevis tu –  

tu vari pilnībā paļauties,  
ka neviens nevar atņemt tev šo drošību.

Jēzus Kristus saka: “Un Es tiem dodu mūžīgo dzīvību,  
un viņi nemūžam neies bojā,  

un neviens tos neizraus no Manas rokas.”
Bībele, Jāņa 10:28

Līdz ar to jau tagad tu zini: 
Kas ir Jēzū Kristū, tam ir dzīvība!
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Jautājumi?
Raksti mums: contact@gbv-dillenburg.de

Nav Bībeles?
Mēs ar prieku bez maksas nosūtīsim 
tev Bībeles otro daļu, Jauno Derību.
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