
God’s Simple Plan of Salvation taken from I John

Introduction
I Johannese 5:13  Seda ma olen teile kirjutanud, et te teaksite enestel olevat igavese elu, teil, kes usute Jumala
Poja nimesse.

1. Oleme kõik pattu teinud.

I Johannese 1:8 Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meie sees.

I Johannese 5:16-17 Kui keegi näeb oma venda pattu tegevat, pattu, mis ei ole surmaks, siis ta tehku
palvet, ja Jumal annab temale elu, neile nimelt, kes ei tee pattu surmaks. On patt, mis on surmaks;
selle kohta ma ei ütle, et tuleks paluda. Kõik ülekohus on patt; ja on pattu, mis ei ole surmaks.

1 Johannese 3:6 Ükski, kes jääb Tema sisse, ei tee pattu; ükski, kes pattu teeb, ei ole teda näinud ega
Teda tundnud.

Oleme kõik pattu teinud.

2. Oma pattudega oleme ära teeninud Igavese surma.

I Johannese 5:19 Me teame, et oleme Jumalast ja kõik maailm on tigeda võimuses.

1. Johannese 5:12  Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel Jumala Poega ei ole, sellel ei ole elu.

1 Johannese 3:15 Igaüks, kes vihkab oma venda, on inimesetapja; ja te teate, et ühelgi inimesetapjal ei
ole igavest elu, mis temasse jääks.



3. Jeesus suri ristil, võttes enesele karistuse – surma, mille meie
oleme ära teeninud.

1 Johannese 4:10 Selles on armastus — ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid
selles, et Tema meid on armastanud ja on läkitanud Oma Poja lepituseks meie pattude eest.

Christ died for sinners!

1 Johannese 4:2-3 Sellest te tunnetate Jumala Vaimu: iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihas
tulnud olevat, see on Jumalast. Ja ükski vaim, kes ei tunnista seda Jeesust, ei ole Jumalast; ja see
on kristusevastase vaim, kelle te olete kuulnud tulemas olevat ja nüüd juba on maailmas.

1. Johannese 5:11  Ja see on see tunnistus, et Jumal on meile annud igavese elu ja see elu on tema Pojas.

4. Pattude andekssaamine on võimalik, kui võtad usus Jeesuse
Kristuse oma.

I Johannese 5:14-15 Ja see on see julge avameelsus, mis meil on Tema ees, et kui me midagi palume
Tema tahtmist mööda, Ta kuuleb meid. Ja kui me teame, et Ta meid kuuleb kõiges, mida me
palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me Temalt oleme palunud.

Roomlastele 10:9, 10,13    Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames
usud, et Jumal on tema surnuist üles äratanud, siis sa saad õndsaks! Sest südamega ustakse
õiguseks, ent suuga tunnistatakse õndsuseks.



Kui sa tahad võtta Jeesuse Kristuse oma Päästjana vastu, võid paluda järgmist palvet. Päästa
ei saa sind ei selle palve ega ühegi teise palve lugemine. Üksnes siis, kui paned oma lootuse
Jeesusele, võid oma patud andeks saada. See palve on lihtsalt võimalus väljendada Jumalale
oma usku Temasse ja tänada Teda andeksandmise eest.

“Jumal,

ma tean, et ma olen Sinu vastu pattu teinud ja väärin karistust. Aga Jeesus Kristus kandis
minu karistuse, et mina võiksin Temasse uskudes andeks saada. Ma pöördun oma
pattudest ja usun, et Sina saad mind lunastada. Tänan Sind imelise armu ja
andeksandmise eest! Aamen!”
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