DIEVA vienkārša pestīšanas plānu
Ievads
I John 5:13 To es rakstu jums, kas ticat Dieva Dēla vārdam, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīve.

I Jo mēs visi esam grēcinieki!
Romans 3:10 Kā rakstīts: Nav neviena taisnīga,
Romans 3:23 Jo visi ir grēkojuši, un viņiem trūkst Dieva godības.
Romans 5:12 Tāpēc, kā caur vienu cilvēku pasaulē nācis grēks un ar grēku - nāve, tā nāve pārgāja uz visiem
cilvēkiem, jo visi viņā grēkojuši.

II Jo ir par grēku cenu!
Romans 6:23 “Jo grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve mūsu Kungā Jēzū Kristū.”
Atklāsme 21:8 Bet bailīgajiem un neticīgajiem, un apgānītājiem, un slepkavām, un netikļiem, un burvjiem, un
elkkalpotājiem, un visiem meļiem būs sava daļa degoša sēra uguns purvā. Tā ir otrā nāve.”

III

Tāpēc, ka Jēzus nomira un maksā par mūsu grēkiem pie krusta!

Romans 5:6 Jo kāpēc Kristus miris par mums, grēciniekiem, īstajā laikā, kad mēs vēl bijām slimi?
Romans 5:8 Bet Dievs apliecina savu mīlestību uz mums, jo īstajā laikā, kamēr mēs vēl bijām grēcinieki,
Romans 14:9 Jo tāpēc Kristus nomira un augšāmcēlās, lai valdītu pār mirušajiem un dzīvajiem.
Romans 6:23 “Jo grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve mūsu Kungā Jēzū Kristū.”

Kristus nomira par grēciniekiem!

4. Pestīšana ir dāvana, nevis labiem darbiem. Jums jālieto Dieva
vārdu par to, un uzticēšanos Jēzus tikai!
Apustuļu darbi 4:12 Un nevienā citā nav pestīšanas, jo zem debess cilvēkiem nav dots neviens cits vārds, kurā
viņi varētu kļūt pestīti.
Vēstule efeziešiem 2:8-9 Jo žēlastībā jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana; Ne darbu
dēļ, lai neviens nelielītos.
Vēstule Titam 3:5 Tad Viņš mūs izglāba ne mūsu taisnīgo darbu dēļ, kurus padarījām, bet savas žēlsirdības
dēļ, caur atdzimšanu ūdenī un atjaunošanos Svētajā Garā,

V Mums ir nodot mūsu ticību un uzticēšanos Kristum vien!

Romans 4:24 Bet arī mūsu dēļ, kam tas tiks pieskaitīts mūsu ticības dēļ uz To, kas uzmodināja no miroņiem mūsu Kungu Jēzu
Kristu,

Romans 10:9-10,13 Jo, ja tu ar savu muti atzīsi Kungu Jēzu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no
miroņiem, tad būsi pestīts. Jo sirdī ticam, lai panāktu attaisnošanu, bet ar muti apliecinām, lai panāktu pestīšanu.
Jo katrs, kas piesauks Kunga vārdu, tiks pestīts.

Ja tu vēlies sakārtot savas attiecības ar Dievu, un pieņemt Jēzu Kristu par tavu Pestītāju, šeit ir
lūgšanas piemērs, kuru tu vari lūgt Dievam. Atceries, ka šīs vai jebkuras citas lūgšanas lūgšana
tevi ne no kā neglābj – tikai ticība Kristum glābj tevi no taviem grēkiem. Šī lūgšana ir vienkārši
veids, kā izteikt Dievam tavu ticību uz Viņu un pateicību par to, ka Viņš ir tev sagādājis
pestīšanu.
Dievs,
es zinu, ka es esmu grēkojis pret Tevi un es esmu pelnījis sodu par to. Bet Jēzus Kristus
uzņēmās manu sodu, lai caur ticību Viņam man var tikt piedoti mani grēki. Es vēlos
atgriezties (novērsties) no maniem grēkiem un uzticēties Tev, lai es varētu tikt pestīts.
Paldies Tev par tavu brīnišķīgo žēlastību un piedošanu, un par mūžīgās dzīvības dāvanu!
Āmen!”
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