
Kāpēc Jēzus mirst?

1. Jo mēs visi esam grēcinieki!
Atzīmēt 2:17   Un Jēzus, to dzirdējis, sacīja viņiem: Veseliem ārsts nav nepieciešams, bet gan slimiem, jo es
neesmu nācis aicināt taisnīgos, bet gan grēciniekus.

Romans 3:10 Kā rakstīts: Nav neviena taisnīga,

Matthew 18:11  Jo Cilvēka Dēls atnāca glābt to, kas bija pazudis.

2. Jo ir par grēku cenu!
Matt 15:18-20 Bet kas no mutes iziet, tas nāk no sirds, un tas sagāna cilvēku. Jo no sirds iziet ļaunas domas,
slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi.  Tas ir, kas sagāna cilvēku. Bet
ēšana nemazgātām rokām cilvēku nesagāna.

Romans 6:23a “Jo grēka alga ir nāve, …..”

Atzīmēt 16:16b  Kas ticēs un taps kristīts, tas būs pestīts, bet kas neticēs, tas tiks pazudināts.



Ir mūsu grēku izmaksām.

3. Tāpēc, ka Jēzus nomira un maksā par mūsu grēkiem pie krusta!
Matthew 1:21  Viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi Viņu vārdā Jēzus, jo Viņš atpestīs savu tautu no tās grēkiem.

Romans 5:8  Bet Dievs apliecina savu mīlestību uz mums, jo īstajā laikā, kamēr mēs vēl bijām grēcinieki,

John 3:16 Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd,
bet iegūst mūžīgo dzīvību.

Matthew 18:11  Jo Cilvēka Dēls atnāca glābt to, kas bija pazudis.

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.   Mums ir nodot mūsu ticību un uzticēšanos Kristum vien!
Atzīmēt 9:23 Un tūdaļ zēna tēvs iesaucās un raudādams sacīja: Es ticu, Kungs, palīdzi manai neticībai!

Atzīmēt 1:15 Un Viņš sacīja, ka laiks piepildījies, un Dieva valstība tuvu klāt; gandariet par grēkiem un ticiet
evaņģēlijam!

Atzīmēt 10:15  Patiesi, es jums saku: kas Dieva valstību nepieņem kā bērns, tas tanī neieies.
.



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.

Ieliec savu ticību Kristum vien!

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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