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ES ATNĀCU...tava grēka dēļ.
Gluži tā, kā ir rakstīts: “Nav neviena taisna, it neviena.”
                                                          (Romiešiem 3:10)
“Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās 
godības.”                                           (Romiešiem 3:23)
“Tas ir patiess, un pilnā mērā atzīstams vārds, ka 
Krustus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus.”
                                                        (1 Timotejam 1:15)

ES MIRU...lai samaksātu par tavu grēku.
“Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu 
grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums 
par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.”                                          
                                                                (Jesajas 53:5)
“Bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka 
Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo 
vairāk tagad, taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim 
izglābti no dusmības.”                      (Romiešiem 5:8,9)
“Kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana.”
                                                         (Kolosiešiem 1:14)

ES AUGŠĀMCĒLOS...lai glābtu tevi uz mūžu 
mūžiem.
“Tādēļ arī viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas 
caur viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos 
aizstāvētu.”                                            (Ebrejiem 7:25)
“Manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas 
man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzībību, un viņas 
ne mūžam neies bojā un neviens tās neizraus no 
manas rokas.”                                              (Jāņa 5:11)



TEV IR JĀNOŽĒLO...atzīstot, ka tu esi vainīgs, ka 
nevari ‘nek’ izdarīt lai izglābtu, vai palīdzētu izglābt 
sevi, un ka tev ir vajadzīgs Jēzus Kristus.
“Es jums saku: Nebūt ne, bet ja jūs neatgriezīsities no 
grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā.”        (Lūkas 13:3)
“Bezdievis lai atstāj savu ceļu, un ļaunprātis savas 
domas un lai atgriežas pie tā Kunga, ka tas par viņu 
apžēlojas, - un pie mūsu Dieva, jo viņš ir bagāts 
žēlastībā. ‘Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu 
ceļi nav mani ceļi,’ - saka tas Kungs.”   (Jesaja 55:7,8)
“Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs 
būtu darījuši, bet pēc savas žēlastības.”   (Titam 3:5a)
“Bet kam nav darbu, bet kas tic Tam, kas bezdievīgo 
dara taisnu, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par 
taisnību.”                                            (Romiešiem 4:5)

TEV JĀTIC...ar visu dvēs ka Jēzus Kristus glābs 
tevi.
“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas viņam tic, 
nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”    (Jāņa 3:16)
“Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un 
neuzticību, bet Dievam godu dodams, kļuva stiprs 
ticībā, pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to ko viņš apsolījis, 
arī spēj darīt.”                                   (Romiešiem 3:26)
“Jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā, 
meatkarīgi no bauslības darbiem.”   (Romiešiem 3:28)



KO TU IZLĒMI ?

ES UZTICOS JĒZUM KRISTUM, MANAM 
PESTĪTĀJAM.

“Kas viņam tic, netiek tiesāts.”                     (Jāņa 3:18)
“Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes 
liecību - pestīšana.”                         (Romiešiem 10:10)
“Jo ikviens, kas piesauc tā Kunga vārdu, tiks izglābts.”
                                                        (Romiešiem 10:13)

ES NORAIDU JĒZU UN EJU SAVU CEĻU.
“...bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc 

ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam.”
                                                                    (Jāņa 3:18)
“Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta 
uguns jūrā.”                                       (Atklāsmes 20:15)
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