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7 pasākumi, lai saņemt Kungu Jēzu 

Kristu savā sirdī



7 pasākumi, lai saņemtu Kungu 

Jēzu Kristu 
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Arvien vairāk cilvēkiem vajadzība vadlīnijas 

saņemt no Jēzus Kristus Pestītāja savās 

sirdīs. 

Šī brošūra ir paredzēta kā rokasgrāmata 

tiem, kas vēlas nožēlot. 

Piezīme: Ja neesat pārliecināti par to, ko 

darīt, lūdzu, lūdzieties, lai jūs saņemtu 

Kungu Jēzu Kristus ieteikumus. Viņš atbildēs 

uz jūsu lūgšanām.



Uzņemt
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Atzīstiet, ka esat daudz kļūdas un grēkus 

pieļāvuši visus gadus savā dzīvē. 

Visas kļūdas un grēki ir aizliegti ar Dieva Tēva 

pavēli, un jūs vajadzētu sodīt par šiem kļūdas. 

Bet tāpēc, ka jūsu Tēvs jūs mīl tik daudz, ka 

Dievs jums dod iespēju atzīties grēkos un 

nožēlot, lai iegūtu grēku piedošanu caur Savu 

vienpiedzimušo Dēlu, Jēzu Kristu Glābēju.
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Rakstīt
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Ņem papīra lapu un pildspalvu vai zīmuli. 

Pieraksti visas kļūdas un grēkus uz papīra. 

Atgādini, cik vien iespējams. 

"Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, kas 

nav no jums, kas ir dāvana no Dieva ..." 

Efeziešiem 2:8
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Lūdzieties
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Lūdzieties, kā jūsu Debesu Tēvs: 

"Tēvs debesīs, Tavs kalps ... .. (norādīt nosaukumu) ir 

vērsies uz Tēvu, lai atzītu visas savas kļūdas un grēkus, 

es neatkārtošu visas kļūdas un manus grēkus. No šī 

brīža es pieņemu Jēzu Kristu kā manu personīgo 

Glābēju, no šī brīža uz visiem laikiem. Paldies jums, ka 

Svētais Gars vada un palīdzēja mums jau šodien. 

Piesaucot vārdā vienpiedzimušo Dēlu Jēzu Kristu, mēs 

lūdzam. Amen ".
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Esi drošs
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Esi drošs, ka tagad tu esi pieņemts 
atpakaļ, kā Tēvs bērnu pieņem 
debesīs, jo jūs ticat Viņa 
vienpiedzimušam Dēlam, Jēzum 
Kristum. Lasīt Jānis 3:16 
Labo savu uzvedību un neatkārto 
vēlreiz visus savus grēkus. Nav 
piedošanas tiem, kuri apzināti 
turpina dzīvot bez grēku 
piedošanas. 
Parādi Tēva mīlestību dzīvē.

"Jo Dievs tā 

mīlēja pasauli, 

ka Viņš devis 

savu Dēlu, 

vienpiedzimušo

Dēlu, kas tic 

Viņam, lai 

nepazustu, bet 

dabūtu mūžīgo 

dzīvību." (Jāņa 

3:16)
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Sāc lasīt Bībeli
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Lasi Bībeli regulāri; jūs varat sākt no 

Mateja Evaņģēlija. 

Pievienojies Bībeles klasēm regulāri 

tuvākajā  baznīcā. 

Lūdz padomus no vecajiem vai mācītāja 

jūsu baznīcā. 

Lūdzieties, saskaņā ar mūsu Tēvs 

Debesīs lūgšanu (skat. pēdējo lapu).
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Runā
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Runā par to, ko Kungs Jēzus Kristus ir 

darījis jūsu dzīvi. 

Esi dzīves liecinieks Kristum visiem 

apkārt. 

Neļaujiet savai ģimenei un Jūsu 

draugiem nedzirdēt par Jēzu Kristu 

Glābēju. Viņi arī vēlas uzklausīt Labo 

Vēsti tāpat kā jūs.
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Māci

9

 Ja starp ģimeni un draugiem ir tie, kuri vēlas 

nožēlot uzklausot jūsu liecību, iemāciet 

viņiem tāpat kā to, ko esat iemācījušies šeit. 

Kopējiet šo rokasgrāmatu pēc iespējas 

vairāk, varojiet un dodiet kopijas visiem. 

Izplatiet kopijas citiem cilvēkiem jums 

apkārt. 

Aiciniet viņus uz sadraudzību un 

dievkalpojumu jūsu baznīcā.
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Nākamie soļi
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Lasi apustuļu ticību vai Nīkajas ticību lūgšanās 

baznīcā. Apgūsti un lieto praksē šīs apliecības, 

ka jūs varat sacīt no galvas vienu no tiem, 

neizlasot tekstu. 

Liec sevi kristīt (Kristība: mazgāti prom jūsu 

grēki). 

Māciet visās tautās visiem būt Kunga Jēzus 

Kristus Glābēja mācekļiem.

Sludini evaņģēliju sev apkārt visiem cilvēkiem. 

Lūdz padomus no Svētā Gara, pirms sludināt.



Ja jums ir jautājumi
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Piezīme: Ja neesat pārliecināti par to, ko darīt, 

lūdzu, lūdzieties, lai jūs saņemtu Kunga 

Jēzus Kristu ieteikumus. Viņš atbildēs uz jūsu 

lūgšanām. 

Lūdz Svēto Garu, lai palīdz tev katru dienu ko 

darīt savā dzīvē. Pārliecinies, ka jūsu Debesu 

Tēvs jūs mīl. 

- Apmeklējiet : http://www.sciprint.org

http://goodnewsfromlord.co.cc/


Mūsu Tēvs Debesīs
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Mūsu Tēvs debesīs, 
Svētīts lai top Tavs vārds, 
Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā uz 
Zemes, tā arī debesīs. 
Dodi mums šodien, mūsu dienišķo maizi, 
Un piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam 
saviem parādniekiem; 
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no 
ļauna. 
[Jo Tev pieder Valstība, Spēks, un Gods mūžīgi. Āmen] 

(Mat. 6:9-13)


