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AŚ ATĖJAU ... dėl tavo nuodėmių.
“Kaip parašyta: “Nėra teisaus, nė vieno.” (Romiečiams
3:10)
“Juk jie visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės.”
(Romiečiams 3:23)
“Tikras yra žodis ir visokio pritarimo vertas, kad Kristus
Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių.” (I Timotiejui
1:15)
AŚ MIRIAU ... kad sumokėčiau už tavo nuodėmes.
“Jis buvo sužeistas dėl mūsų kalčių ir sumuštas dėl
mūsų nuodėmių. Bausmė, skirta mums, krito ant jo; per
jo žaizdas esame išgydyti.” (Izaijo 53:5)
“Bet savo meilę mums Dievas įrodo tuo, kad, mums dar
tebesant nusidėjėliams, Kristus už mus numirė. Taigi
daug labiau, būdami dabar pateisinti jo krauju, mes
būsime jo išgelbėti nuo rūstybės.” (Romiečiams 5:8, 9)
“Jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą.”
(Kolosiečiams 1:14)
AŚ PRISIKĖLIAU... kad išgelbėčiau tave amžinai.
“Todėl jis ir gali visiems laikams išgelbėti tuos, kurie
ateina per jį pas Dievą, nes jis visuomet yra gyvas, kad
užstotų jios.” (Hebrajams 7:25)
“Mano avys klauso mano balso; aš pažįstu jas, ir jos
seka mane; aš duodu joms amžiną gyvenimą, ir jos
nepražus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano
rankos.” (Jono 10:27, 28)
“Ir tai yra tas liudijimas: Dievas davė mums amžiną
gyvenimą ir šitas gyvenimas yrajo Sūnuje.” (I Jono 5:11)

TU TURI ATGAILAUTI... pripažindamas save kaltu,
pripažindamas, kad pats negali išsigelbėti ir
pasitaisyti, ir kad tau reikia Jėzaus Kristaus.
“Ne, sakau jums; bet jei neatgailausite, visi panašiu būdu
žūsite.” (Luko 13:3)
“Niekšas tepalieka savo kelią, o neteisusis savo mintis;
tesikreipia į Viešpatį, mūsų Dievą, Jis pasigailės jo, nes
Jis gailestingas. Mano mintys yra ne jūsų mintys, ir mano
keliai ne jūsų keliai, sako Viešpats.” (Izaijo 55:7,8)
“Jis išgelbėjo mus-ne dėl teisumo darbų, kuriuos mes
buvome padarę, bet vadovaudamasis savo gailestingumu.” (Titui 3:5)
“Tačiau tam, kuris neatlieka darbų, bet tiki tą, kuris
pateisina bedievį, jo tikėjimas palaikomas jam teisumu.”
(Romiečiams 4:5)
TU TURI TIKĖTI ... pagrįsdamas savo tikėjimą
Jėzumi Kristumi, galinčiu tave išgelbėti.
“Nes Dievas taip mylėjo pasaulį, jog davė savo vienagimį
Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų
amžiną gyvenimą.” (Jono 3:16)
“Jis nesuabejojo dėl Dievo pažado netikėjimu, bet
sustiprėjo tikėjimu, duodamas garbę Dievui ir būdamas
visiškai įsitikinęs, kad Jis, ką yra pažadėjęs, įstengia ir
įvykdyti.” (Romiečiams 4:20,21)
“Kad parodytų savo teisumą dabartiniu metu. Tuo būdu jis
pats pasirodo esąs teisus ir pateisina tą, kuris tiki Jėzų.”
(Romiečiams 3:26)
“Nes mes sprendžiame, kad žmogus pateisinamas
tikėjimu be įstatymo darbų.” (Romiečiams 3:28)

KĄ TU NUSPRENDI?
AŠ APSISPRENDŽIU TIKĖTI JĖZŲ SAVO
GELBĖTOJĄ. Kas jį tiki, neteisiamas.” (Jono 3:18)
“Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas; burna
išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas. “Kiekvienas,
kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.”
(Romiečiams 10:10, 13)
AŠ APSISPRENDŽIU ATMESTI JĖZŲ IR EITI
SAVO KELIU.
“...kas netiki, jau yra nuteistas, nes nėra įtikėjęs Dievovienagimio Sūnaus vardo.” (Jono 3:18)
“Ir jei kas nebuvo rastas įrašytas į gyvenimo knygą, buvo
įmestas į ugnies ežerą.”
(Apreiškimas 20:15)
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