DIEVA vienkārša pestīšanas plānu no Jāņa

Kāpēc Jēzus mirst?

1. Man pēc būtības nav ļaunu (nepareizi).
Jāņa 3:19 “Bet šī ir jau tiesa, ka gaisma nāca pasaulē; bet cilvēki vairāk mīlēja tumsu nekā gaismu, jo viņu
darbi bija ļauni..”

Mēs visi esam grēcinieki!

2. Pēc, ka daba mums ir jānosoda.
Jāņa 6:40 “šī ir mana Tēva vēlēšanās, kas mani sūtījis, lai katrs, kas Dēlu redz un uz Viņu tic, iemantotu
mūžīgo dzīvi; un es viņu uzmodināšu pastarā dienā. .”
Jāņa 3:18 “Kas uz Viņu tic, tas netiek tiesāts, bet, kas netic, tas tāpēc notiesāts, ka netic Dieva vienpiedzimušā
Dēla vārdam..”

Jāņa 3:36b “… bet, kas Dēlam netic, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmas paliek pār viņu. .”

Ir mūsu grēku izmaksām.

3. Jēzus bija pasaulē, un viņš nomira par mums.
Jāņa 14:6 “Jēzus viņam sacīja: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur mani.“
Jāņa 3:17 Jo Dievs nesūtīja savu Dēlu pasaulē, lai Viņš pasauli tiesātu, bet lai pasaule tiktu caur Viņu pestīta.
Jāņa 1:10,12 Viņš bija pasaulē, un pasaule ir Viņa radīta, un pasaule Viņu neatzina. Bet kuri Viņu uzņēma, kas
tic Viņa vārdam, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.

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,

5. Jums jātic, uz To Kungu, un jūs dabūtu mūžīgo dzīvību!
Jāņa 5:24 “Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath
everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.”
Jāņa 6:47 “Patiesi, patiesi es jums saku: Kas uz mani tic, tam ir mūžīgā dzīvošana.”
Jāņa 10:28 “Un es tām dodu mūžīgo dzīvi, un viņas ne mūžam bojā neies, un neviens tās no manas rokas
neizraus.”

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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