Jainkoaren Salbamen Simple Plan I John hartu.
Aurkezpena
I John 5:13 Gauça hauc scribatu vkan drauzquiçuet çuey, Iaincoaren Semearen icena baithan sinhesten
duçuenoy: daquiçuençát ecen baduçuela vicitze eternala, eta sinhets deçaçuençát Iaincoaren Semearen icena
baithan.

1. Bekatari guztiak gara!
I John 5:16-17 Baldin cembeitec ikusten badu bere anaye bekatu eguiten duela heriora ezten bekatuz,
escaturen çayó Iaincoari, eta emanen drauca hari vicitze: bekatu eguiten duteney diot ez heriora. Bekatua
denean heriora, eztiat erraiten harengatic othoitz daguián. Iniquitate gucia bekatu da: baina bada bekatu heriora
eztenic.
1 John 3:6 Hura baithan egoiten denec eztu bekaturic eguiten: norc-ere bekatu eguiten baitu, eztu ikussi hura,
eta eztu eçagutu hura.
.

Bekatari guztiak gara!

2. Ez sin prezioa da!
I John 5:19 Badaquigu ecen Iaincoaganic garela: eta mundu gucia gaichtoan datzala.
I John 5:12 Semea duenac, badu vicitzea: Iaincoaren Semea eztuenac, eztu vicitzea.
1 John 3:15 Norc-ere gaitz baitaritza bere anayeri hura guicerhaile da: eta badaquiçue guicerhailec batec-ere
eztuela vicitze eternal bere baithan dagoena.

3. Jesus hil eta gure gurutzean bekatuengatik ordainduko!
1 John 4:10 Hunetan da charitatea, ez ceren guc onhetsi dugun Iaincoa, baina ceren harc onhetsi baiquaitu gu,
eta igorri vkan baitu bere Semea gure bekatuacgatic appoinctamendu licençát.

Kristo bekatari hil!
1 John 4:2-3 Hunetan eçagut eçaçue Iaincoaren Spiritua. Iesus Christ haraguitara ethorri dela confessatzen
duen spiritu gucia, Iaincoaganic da. Eta cein-ere spirituc ezpaitu confessatzen Iesus Christ haraguitara ethorri
içan dela hura ezta Iaincoaganic: eta halaco spiritua Antechristena da, ceinez minçatzen ençun vkan baituçue,
ecen ethorteco dela, eta ia orain munduan da.
I John 5:11 Eta haur da testificationea, ecen vicitze eternala eman draucula Iaincoac: eta vicitze haur haren
Semean da.

4. Gure fedea eta konfiantza Kristo jarri behar dugu bakarrik!
I John 5:14-15 Eta haur da Iaincoa baithan dugun confidançá, ecen baldin cerbait esca bagaitez haren vorondatearen
araura, ençuten gaituela. Eta baldin badaquigu ecen harc ençuten gaituela, cer-ere esca bagaitez: badaquigu ecen
baditugula galdeguiten drauzquiogun esqueac.

Bai, hain erraza da! Jainkoaren barkamena lortu dezakezu. Ezin da jainkoaren barkamena
erosi. Hau fedearen bidez jasoa izan liteke soilik, Jainkoaren grazia eta errukiaren bidez.
Jesukristo zure Salbatzaile moduan onartu eta Jainkoaren barkamena lortu nahi baduzu, hemen
duzu otoitz hau. Otoitz hau edo beste edozein otoitz errezatzeak ez zaitu salbatuko. Otoitz hau
Jainkoari zure fedea adierazteko eta barkamena eskaintzeagatik eskertzeko bakarrik da.
"Jainkoa,
badakit zure aurka bekatu egin dudala eta zigorra merezi dudala. Baina Jesukristok nik
merezitako zigorra bereganatu zuen, fedearen bitartez ni barkatua izan nadin. Nire
bekatutik aldendu eta zure salbabideataz fidatuko naiz. Eskerrik asko zure grazia
zoragarria eta errukitsuagatik - betiereko bizitzaren eskaintza! Amen!"

Amazing Grace Publishing *100 Lakeview Court * Joshua TX 76058 * 817-426-1828 * E-Mail JamesAV@aol.com

