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Vēstule nākošai paaudzei

Mīļie draugi, atmostieties, jūs tiekat krāpti!

Cilvēki jums ir teikuši:
„Realizējiet savas seksuālās tieksmes, tad jūs būsiet laimīgi!”

Dieva Vārds saka:
„Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.“ (Mateja 5:8).
„Netiklos un laulības pārkāpējus Dievs sodīs.“ (Ebrejiem 13:4).

Cilvēki jums ir teikuši:
„Spēlējiet ausis apdullinošu mūziku, tad jūs jutīsieties labi!”

Dieva Vārds saka:
„Mierā un paļāvībā jūs atrastu spēku“ (Jesaja 30:15).
„Dievs, klusumā Tu topi slavēts“ (Psalmi 65:2).

Cilvēki jums ir teikuši:
„Atslēdziet savu saprašanu un paplašiniet savu apziņu ar meditāciju, narkotiku un psihotehnikas
palīdzību!”

Dieva Vārds saka:
„Topiet sapratīgi un modri Dievu lūgt!“ (1. Pētera 4:7).
„Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un
meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā!“ (1. Pētera 5:8,9).

Cilvēki jums ir teikuši:
„Mācieties okultās praktikas – maģiju, raganu zinības, burvestības – tad jūs iegūsi zināšanas un
varu!”

Dieva Vārds saka:
„Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī,
nedz arī, kas zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis, nedz
vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs, jo visi, kas dara šīs lietas,
Tam Kungam ir negantība“ (5. Mozus 18:10-12).
„Ārā (ārpus debesu pilsētas) paliek suņi, burvji, netikļi, slepkavas, elku kalpi un visi, kas mīl un
runā melus.“ (Jāņa atkl. 22:15).
Viņiem „būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā.“ (Jāņa atkl. 21:8).

Cilvēki jums ir teikuši:
„Dodieties uz turieni, kur notiek lielas zīmes un brīnumi, kur nāk brīnumainas vīzijas un
atklāsmes, un kur tu vari iegūt pavisam neparastu pieredzi!”

Dieva Vārds saka:
„Pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. “ (1. Jāņa
4:1).
„Uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja
iespējams, arī izredzētos.“ (Mateja 24:24).

Cilvēki jums ir teikuši:
„Kļūstiet visi vienoti, jo visas reliģijas taču pielūdz vienu un to pašu Dievu!”

Dievs saka:
„Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs... Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā!“ (Pirmais
Bauslis, 2. Mozus 20:2,3).
„Nepieradiniet sevi citu tautu dzīves veidam... Jo citu tautu elka dievi ir tikai tukši nieki... Elki ir
kā putnu biedēkļi sakņu dārzā” (Jeremijas 10:2,3,5).

Jēzus Kristus, Dieva Dēls, saka:
„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.“ (Jāņa 14:6).

Cilvēki jums ir teikuši:
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„Ikviens cilvēks ir Dieva bērns, jo ikvienā cilvēkā dzīvo Dieva Gars!”
Dieva Vārds saka:

„Kristum ticēdami, jūs esat saņēmuši Svētā Gara zīmogu pēc apsolījuma“ (Efeziešiem 1:13).
„No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus; katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva, arī tas
ne, kas nemīl savu brāli... Ikviens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis... Kam Dēls ir,
tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības.” (1. Jāņa 3:10; 5:1,12).

Cilvēki jums ir teikuši:
„Nerunājiet taču par grēku, runājiet vienīgi par kļūdām, negadījumiem, klupieniem un
neveiksmēm!”

Dieva Vārds saka:
„Grēks ir tautu negods. “ (Salamana pam. 14:34).
„Bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu!“ (Jesaja 5:20).
„Nav neviena taisna, it neviena.“ (Romiešu 3:10).

Cilvēki jums ir teikuši:
„Ieklausies sevī, jo sevī pašā tu atradīsi patiesību, ja tu pietiekoši ilgi meditēsi!”

Dieva Vārds saka:
„Jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa
liecība, zaimi. Tas viss sagāna cilvēku.“ (Mateja 15:19, 20).
„Jo es zinu, ka manī, tas ir, manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs... Es, nožēlojamais cilvēks!
Kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas? Pateicība Dievam mūsu Kungā Jēzū Kristū!“
(Romiešiem 7:18,24,25).

Cilvēki jums ir teikuši:
„Pieņem visus kādi viņi ir, neskatoties kā viņi tic un kā dzīvo, ļaujiet ikvienam dzīvot savā
dzīves stilā!”

Dieva Vārds saka:
„Pamāciet nekārtīgos!“ (1. Tesaloniķiešiem 5:14).
„Jeb vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties! Ne netikli, ne elku
kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji,
ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību. Un daži no jums bija tādi. Bet jūs esat
nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus Vārdā un mūsu Dieva
Garā.“ (1. Korintiešiem 6:9-11).

Tādēļ:

Pretojieties apvienošanai (sabrāļošanai, vienošanās panākšanai) ar sliktiem piemēriem žurnālos,
radio, televīzijā un internetā, kuri runā par „mīlestību”, bet ar to domā „netiklību” un vada tevi
uz sabojāšanu!

Turieties cieši pie Dieva Dēla Jēzus Kristus piemēra, kurš ir tīrs un svēts, un ar savu dzīvi un
mācību mums parāda, kāda ir patiesa mīlestība!

Pretojieties apvienošanai ar nebībelisku reliģisku sajaukšanos un nebībelisku ekumēni.
Turieties cieši pie Svēto Rakstu četrkārtējiem „Vienīgi” principiem: Vienīgi Bībele, Vienīgi

Kristus, Vienīgi Žēlastība, Vienīgi Ticība!

Pretojieties apvienošanai ar nebībelisku atkarību no zīmēm un brīnumiem!
Turieties cieši pie lielākā brīnuma: Jēzus Kristus rētām, kurš mūsu izglābšanai ir atdevis Savu

dzīvību pie krusta un trešajā dienā brīnumaini augšāmcēlies!

Pretojieties apvienošanai ar, diemžēl arī „kristīgajā” sabiedrībā plaši izplatīto „izklaides kultūru”,
kas padara nevērtīgu un degradē Jēzus Kristus krustu, to padarot par izklaidi, un tādējādi zaimo
svēto Dievu!

Turieties cieši pie patiesā Dieva, kurš vienlaikus ir gan svēts un taisnīgs, gan mīlošs un žēlsirdīgs!

Pretojieties mistikas miglai, kura tev iesaka ticēt, ka tevī jau no dabas mīt „dievišķa dzirksts”!
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Turieties cieši pie reālā fakta, ka ikviena cilvēka sirds ir pilnīgi sabojājusies un pazudusi, un ka tai ir
vajadzīga glābšana vienīgi no Dieva žēlastības!

Pretojieties „mūzikas kultūrai”, kura domā pievest cilvēkus kristīgai ticībai, lietojot pagāniskus
elementus (piemēram, ekstāzi izraisošus mežonīgus ritmus, mantrām līdzīgus vārdu
atkārtojumus, vai arī ekstrēmi lēnas, transu rosinošas, melodijas).

Turieties cieši pie svētīgām un patīkamām garīgām dziesmām, kuras nāk no klusas un lēnprātīgas
sirds!

Pretojies laikmeta garam, aiz kura slēpjas maldinātājs pretinieka gars!
Turies cieši pie Dieva Gara, kurš sargā tevi no šīs aizejošās pasaules un vada tevi visā patiesībā!

Kungs Jēzus Kristus lai pasargā tevi no ļaunā!
Es aizlūdzu Dievu par tevi.
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