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(The Good News Message – Latvian) 
 

Labās ziņas ziņa 
 

Jēzus ir dzīvs. Jēzus nomira un atkal piecēlās.1 Jēzus atgriežas.2 Jēzus ir 

vienīgais ceļš uz debesīm.3 Jēzus glābj.4 Jēzus spēj darīt visu, kā minēts 

Lūkas 4.5 Jēzus ir karalis, un viņam ir karaliste.6 Vienīgais ceļš uz šo 

valstību ir no jauna piedzimis.7  

 

Jēzus nomira uz krusta un uzņēma savu miesu par katru grēku. Ar Viņa 

svītrām mēs esam dziedināti.8 Viņš ļoti cieta par visiem mums, lai mēs 

mūžīgi varētu ar Viņu pavadīt mūžību.9 Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka Viņš 

sūtīja savu Dēlu Jēzu mirt mūsu vietā.10 Dievs zināja, ka mēs nevaram 

samaksāt cenu. Cenas bija lieliskas, un mēs nekad nevarējām izpildīt 

Dieva standartus.11 Tāpēc Jēzus nāca.  

 

Jēzus ir Vārds, kas ir miesa. Jēzus kļuva par cilvēku.12 Jēzus staigāja pa šo 

zemi un piedzīvoja visus sāpju un noraidīšanas veidus.13 Viņš tika noraidīts 

un nicināts. Neviens negribēja pat skatīties uz Viņu,14 Tomēr Viņš mums 

labu darīja: Viņš samierināja mūs pie Tēva. Tā kā Jēzus ir darījis, mums 

vairs nav jābūt nošķiramam no Dieva. Jēzus nomira, lai atkal varētu būt 

sadraudzība ar Tēvu.15 Jēzus nomira, lai mēs varētu dzīvot.16 Ar Jēzu 

mums ir mūžīgā dzīvība.17 Ar Jēzu mums ir grēka piedošana.18 Tie, kas tic 

Jēzum, nekad nemirs, jo Jēzus ir Tas, kurš dzīvo.19 Jēzus dod dzīvību 

visiem, kas tic Viņam.20 Un šī mūžīgā dzīve sākas brīdi, kad jūs saņemat 

Viņu savā sirdī.21  

 

Jums nav jāstrādā labos darbos vai darbos, lai nokļūtu debesīs.22 Viss, kas 

jums jādara, ir ticēt Jēzum. Uzaicini Viņa vārdu. Uzdod Viņu, lai jūs glābtu. 

Lūdziet Viņu sniegt jums. Viņš ir šeit. Viņa Gars ir šeit, lai tev palīdzētu. 
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Uzaicini Kunga vārdu. Uzaiciniet Jēzu, un jūs tiksiet glābti. Jo, ja jūs ar muti 

atzīstiet, ka Jēzus ir Kungs, un ticiet savai sirdij, ka Dievs Viņu uzmodināja 

no miroņiem, tad jūs tiksiet glābti.23 Jums būs mūžīgā dzīve. Jūs kļūsiet 

Dieva bērns, pilsonis Dieva valstībā.24 Dieva valstība ir mūžīga.25 Dieva 

valstība ir šeit tagad un ir pieejama visiem, kas Jēzu saņem kā Kungu un 

Glābēju. Jēzus ir vienīgais ceļš uz debesīm. Zem Debesīm nav citu 

nosaukumu, ar kuru mēs varam tikt glābti.26  

 

Kādu dienu Jēzus atgriezīsies. Viņš atkal atgriežas.27 Un vienu dienu Viņš 

valdīs un valdīs no šīs zemes.28 Šis ziņojums nebaidās tevi, dārgais. Šis 

ziņojums ir, lai jūs zināt, ka laiks ir īss, un drīz būs Kristus atgriešanās. 

Jēzus Kristus atkal atgriezīsies.29 Es saku "atkal", jo Viņš nāca vienreiz kā 

mazulis, bet, kad Viņš nāk otro reizi, Viņš nāks kā karalis.30  

 

Tagad ir laiks būt gatavam, dārgais draugs. Tagad ir laiks klausīties. Tagad 

ir laiks. Neapcietiniet savu sirdi. Neuztraucieties pret Dievu.31 Šodien ir 

pestīšanas diena.32 Paņemiet brīdi tieši tagad un dodieties pie Kunga. 

Dodiet Viņam savu dzīvi. Atdod sevi Viņam. Viņš šodien ir tavā priekšā. 

Ļaujiet Viņam veikt dziļu dziedināšanas un dziedināšanas darbu, kas attīra 

sirdi un tīru jūs no visiem grēkiem. Viņš spēj. Viņš ir šeit. Lūgāmies kopā:  

 

Dārgie Jēzus, es lūdzu tev piedot visiem maniem grēkiem. Es lūdzu tevi 

glābt. Es esmu atgriezies pie Tevis, bet tagad es atnācu pie Tevis. Lūdzu, 

iztīriet mani no visas netaisnības. Lūdzu, dziedē mani. Lūdzu, dziedini mani 

visās manas dzīves jomās. Vissvarīgākais, lūdzu, nāciet dzīvot manī. ES 

gribu tevi iepazīt. Es gribu sazināties ar Tevi. ES esmu tavs. Es esmu Tavs 

mūžīgi, mans Dievs, mans karalis; Un es izvēlos tev palīdzēt uz pārējām 

dienām. Paldies, Kungs, lai mani nomirtu un lai glābtu mani. Es saņemu 

visu, kas jums ir par mani. Es ceru būt ar Tevi uz visiem laikiem. Amen.  

 

Cienījamie brāļi un māsas, tagad, kad jūs esat lūguši šo lūgšanu un 
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saņēmuši Jēzu savā sirdī ticībā, jūs tagad esat jauns radījums Kristū.33 Jūs 

vairs nav tas pats. Jūs vairs neesat persona, kurai esat bijis pirms dažām 

minūtēm; Jēzus tagad ir tavā sirdī.34 Kas brīnišķīgi ir tas, ka Viņa Gars ir ar 

tevi. Jā, Svētais Gars ir ar jums. Viņš tevi vadīs un tev vadīs, parādot ceļu 

caur Viņa patiesību, kas nāk no Dieva.35  

 

Tagad ir dažas lietas, kas jums jādara: regulāri lasiet Dieva Vārdu.36 

Iegūstiet Bībeli un sāciet Jāņa grāmatā. Lasīt un izpētīt Dieva Vārdu, jo tas 

pārveidos tavu prātu.37 Vēl viena lieta: pavadīt laiku, lūdzot Dievu katru 

dienu. Uzziniet, kā klausīties arī. Šī ir stipendija. Tas ir tas, kā jūs 

iemācieties dzirdēt Viņa balsi - pavadot laiku kopā ar Viņu.38 Viņš vēlas ar 

jums sarunāties, tāpēc jums jāiemācās klausīties arī. Turpiniet prom no tām 

lietām, kas neglābj Kristu. Lūdziet Svēto Garu, lai palīdzētu jums atrast 

vietu, kur jūs varat uzzināt vairāk par Jēzu.39 Es esmu tik priecīgs, ka 

mums šoreiz bija kopā. Es esmu tik priecīgs, ka jūs deva savu dzīvi Kunga 

labā. Jūs nekad nebūsiet vienādi. Pieaug mūsu Kunga un Glābēja Jēzus 

Kristus žēlastībā un zināšanās.40
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