Jumalan Simple Plan of Salvation otettu Joh.
Johdanto
I John 5:13 Näitä minä teille kirjoitin, jotka Jumalan Pojan nimen päälle uskotte: että te tietäisitte teillänne
ijankaikkisen elämän olevan, ja että te uskoisitte Jumalan Pojan nimen päälle.

1. Koska me kaikki olemme syntisiä!
I John 5:16-17 Jos joku näkee veljensä tekevän jonkun synnin, ei kuolemaan, hän rukoilkaan, niin hän on
antava niille elämän, jotka syntiä tekevät, ei kuolemaan. Jos synti on kuolemaan: senkaltaisista en minä sano,
että joku rukoilis. Kaikki vääryys on synti; on myös muutama synti ei kuolemaan.
1 John 3:6 Jokainen, joka hänessä pysyy, ei hän syntiä tee; mutta jokainen, joka syntiä tekee, ei se ole häntä
nähnyt eikä häntä tuntenut.

Olemme kaikki hyväksyttävään!

2. Koska meillä on synnin hinnan!
I John 5:19 Me tiedämme, että me olemme Jumalasta ja koko maailma on pahuudessa.
I John 5:12 Jolla Jumalan Poika on, hänellä on elämä; jolla ei Jumalan Poika ole, ei hänellä ole elämää.
1 John 3:15 Jokainen, joka veljeänsä vihaa, hän on murhaaja; ja te tiedätte, ettei yhdessäkään murhaajassa ole
ijankaikkinen elämä pysyvä.

3. Koska Jeesus kuoli ja maksoi meidän syntiemme ristillä!
1 John 4:10 Siinä on rakkaus, ei että me rakastimme Jumalaa, vaan että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa
sovinnoksi meidän synteimme edestä.

Laita usko Kristukseen yksin!
1 John 4:2-3 Sillä te tuntekaat Jumalan Henki, että jokainen henki, joka tunnustaa Jesuksen Kristuksen lihaan
tulleen, se on Jumalasta, Ja jokainen henki, joka ei tunnusta Jesusta Kristusta lihaan tulleeksi, ei se ole
Jumalasta: ja se on antikristuksen henki, josta te kuulitte, että hän on tuleva, ja on jo parhaallansa maailmassa.
I John 5:11 Ja tämä on se todistus, että Jumala on meille ijankaikkisen elämän antanut, ja se elämä on hänen
Pojassansa.

4.

Meidän on uskomme ja luottamuksemme yksin Kristukseen!

I John 5:14-15 Ja tämä on se turva, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa jälkeen,
niin hän meitä kuulee. Ja jos me tiedämme, että hän meitä kuulee, mitä ikänä me anomme, niin me tiedämme,
että meillä ovat ne anomiset, joita me häneltä anoimme.

Jos haluat tietää varmasti nyt, että menet taivaaseen, rukoilla tämän rukouksen, mutta
sinun täytyy tarkoittaa sitä sydämestäsi.

Rakas Herra,
tiedän että olen syntinen ja olen tuominnut. Uskon, että kuolit ristillä syntieni tähden ja nyt
luottaa sinuun Jeesus saada minut taivaaseen. Olen nyt laittaa uskoni voit pelastaa minut ja
vie minut taivaaseen kun kuolen. Pyydän teitä antamaan anteeksi minulle kaikki syntini.
AAMEN

