DIEVO PAPRASTA išganymo planą iš LUKE
1. Kadangi mes visi esame nusidėjėliai!
Luke 5:31-32 Jėzus jiems atsakė: “Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti ne teisiųjų,
bet nusidėjėlių atgailai”.
Luke 18:19 Jėzus jam atsakė: “Kodėl vadini mane geru? Nė vieno nėra gero, tik vienas Dievas.

Mes visi esame nusidėjėliai!

2. Nes ten yra nuodėmės kainą!
Luke 16:15 O Jis jiems pasakė: “Jūs žmonių akyse dedatės teisūs, bet Dievas mato jūsų širdis. Nes tai, kas
žmonėse aukštinama, Dievo akyse bjauru”.
Luke 9:5-6 O kur žmonės jūsų nepriims, išeidami iš to miesto, nusikratykite nuo kojų dulkes kaip liudijimą
prieš juos”. Išėję jie traukė per aplinkinius kaimus, visur skelbdami Evangeliją bei gydydami.

3. Kadangi Jėzus mirė ir sumokėjo už mūsų nuodėmes ant kryžiaus!
Luke 18:13 O muitininkas, atokiai stovėdamas, nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik, mušdamasis į krūtinę,
maldavo: ‘Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui!
Luke 19:10 Juk Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę”.
Luke 24:46 ir pasakė: “Parašyta, kad Kristus kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių

Kristus mirė už nusidėjėlius!

4. Išgelbėjimas yra dovana, o ne gerais darbais. Jūs turite būti Dievo
žodį, ir pasitikėjimo Jėzumi vieni!
Ephesians 2:8-9 Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsųtai Dievo dovana, ir ne dėl darbų,
kad kas nors nesigirtų.
Titus 3:5 Jis išgelbėjo mus ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo, Šventosios Dvasios
atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu.
Acts 4:12 Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo turime būti
išgelbėti”.

5. Mes turime įdėti mūsų tikėjimo ir pasitikėjimo Kristumi
ramybėje!
Luke 13:3 Ne, sakau jums! Bet jei neatgailausite, visi taip pat pražūsite.
Luke 18:17 Iš tiesų sakau jums: kas nepriims Dievo karalystės kaip kūdikis, niekaip neįeis į ją!”
Romans 10:9-10,13 Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių,
būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas
išgelbėjimas. juk “kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas”.

Taip, tai tikrai taip paprasta! Tu negali nusipelnyti, kad Dievas tau atleistų. Tu negali sumokėti
už Dievo atleidimą.
Tu jį gali tik gauti – per tikėjimą, per Dievo malonę ir gailestingumą. Jei nori priimti Jėzų
Kristų kaip savo Išganytoją ir nori, kad Dievas tau atleistų – štai maldelė, kurią gali skaityti.
Šios ar kitokios maldelės skaitymas neišgelbės tavęs. Tik tikėjimas Jėzumi Kristumi gali
užtikrinti nuodėmių atleidimą. Ši malda tėra priemonė, kuria pasinaudodamas gali išreikšti
Dievui savo tikėjimą Juo ir padėkuoti Jam už atleidimą. „
Dieve,
Aš žinau, kad esu Tau nusidėjęs ir nusipelniau bausmės. Tačiau Jėzus Kristus prisiėmė
bausmę, kurios aš nusipelniau, todėl per tikėjimą Juo gali man atleisti. Aš nusigręžiau nuo
savo nuodėmių ir pasitikiu Tavimi, kad gaučiau išganymą. Dėkui Tau už Tavo nuostabią
malonę ir atleidimą! Amen!"
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