DIEVA vienkārša pestīšanas plānu no I Jāņa
Levads
I John 5:13 To es rakstu jums, kas ticat Dieva Dēla vārdam, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīve.

1. Jo mēs visi esam grēcinieki!
I John 5:16-17 Ja kāds zina savu brāli grēkojam, kas nebūtu nāves grēks, tas lai aizlūdz, un tam, kas negrēko
nāvīgi, tiks dota dzīvība. Bet ir nāves grēks, par to es nesaku, lai kāds aizlūdz. Katra netaisnība ir grēks, un ir
nāvīgs grēks.
1 John 3:6 Katrs, kas paliek Viņā, negrēko; un katrs, kas grēko, nav Viņu redzējis, nav arī Viņu pazinis.

Mēs visi esam grēcinieki!

2. Jo ir par grēku cenu!
I John 5:19 Mēs zinām, ka esam no Dieva, bet visa pasaule atrodas ļaunumā.
I John 5:12 Kam Dēls ir, tam ir dzīvība; kam Dēla nav, tam dzīvības nav.
1 John 3:15 Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava; un jūs zināt, ka nevienā slepkavā nav mūžīgās dzīvības, kas
paliktu viņā.

3. Tāpēc, ka Jēzus nomira un maksā par mūsu grēkiem pie krusta!
1 John 4:10 Tanī pastāv mīlestība, ka nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet gan Viņš mūs pirmāk mīlēja un
sūtīja savu Dēlu gandarīšanai par mūsu grēkiem.

1 John 4:2-3 Dieva garu pazīstiet no tā: katrs gars, kas apliecina, ka Jēzus Kristus ir atnācis miesā, ir no Dieva.
Katrs gars, kas noliedz Jēzu, nav no Dieva; tas ir antikrists, par kuru dzirdējāt, ka viņš nāk un tagad jau ir
pasaulē.
I John 5:11 Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums devis mūžīgo dzīvi, un šī dzīve ir Viņa Dēlā.

4. Mums ir nodot mūsu ticību un uzticēšanos Kristum vien!
I John 5:14-15 Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja mēs ko lūdzam saskaņā ar Viņa gribu.
Un mēs zinām, ka Viņš uzklausa, ko vien mēs lūdzam; arī zinām, ka visu, ko no Viņa lūdzam, saņemam.

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!”

Amazing Grace Publishing *100 Lakeview Court * Joshua TX 76058 * 817-426-1828 * E-Mail JamesAV@aol.com

