God’s Simple Plan of Salvation taken from I John
Introduction
I John 5:13 . ესე მივწერე თქუენდა, მორწმუნეთა სახელისა მიმართ ძისა ღმრთისა,
რაითა უწყოდით, რამეთუ ცხოვრებაი საუკუნოი გაქუს, რაითა გრწმენეს სახელისა
მიმართ ძისა ღმრთისა.

1. We are all sinners!
I John 5:16-17 . უკუეთუ ვინმე იხილოს ძმაი თვისი, რომელი ცოდვიდეს ცოდვასა არა
სასიკუდინესა, ითხოვოს და მოსცეს მას ცხორებაი, რომელნი-იგი ცოდვიდენ არა
სასიკუდინედ; არს ცოდვაი სასიკუდინე, არა მისთვის ვიტყვი, რაითა ითხოვოს.
ყოველივე სიცრუვე ცოდვა არს და არს ცოდვაი არა სასიკუდინე.
1 John 3:6 ყოველი რომელი მის თანა ეგოს, არა ცოდოს და ყოველი რომელი
ცოდვიდეს, მას არა უხილავს იგი, არცა იცის იგი.

We are all sinners!

2. There is a price for sin!
I John 5:19 ვიცით, რამეთუ ღმრთისაგან ვართ და ყოველი სოფელი ბოროტსა ზედა
დგას.
I John 5:12 . რომელსა აქუნდეს ძე, აქუს ცხოვრებაიცა. რომელსა არა აქუნდეს ძე
ღმრთისაი, მას არცა ცხოვრებაი აქუს.

1 John 3:15 ყოველსა რომელსა სძულდეს ძმაი თვისი, იგი კაცის-მკლველი არს და
იცით, რამეთუ ყოველსა კაცის-მკლველსა არა აქუს ცხორებაი საუკუნოი მის თანა
დადგრომილად.

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
1 John 4:10 და ესე არს სიყუარული, არა რამეთუ ჩუენ შევიყუარეთ ღმერთი, არამედ
რამეთუ მან ჩუენ შემიყუარნა და მოავლინა ძე თვისი მლხინებელად ცოდვათა
ჩუენთა.

Christ died for sinners!
1 John 4:2-3 ამით უწყოდეთ სული ღმრთისაი: ყოველმან სულმან რომელმან
აღიაროს იესო ქრისტე ხორციელად მოსრული, იგი ღმრთისაგან არს; და ყოველმან
სულმან რომელმან არა აღიაროს იესო ქრისტე ხორციელად მოსრული, იგი არა
ღმრთისაგან არს. და ესე არს ანტიქრისტესთვის, რომელ გასმიეს, ვითარმედ
მოსლვად არს და აწცა სოფელსა შინა არს.
I John 5:11 . და ესე არს წამებაი, რამეთუ ცხოვრებაი საუკუნოი მომცა ჩუენ ღმერთმან
და ესე ცხოვრებაი ძისა მისისა თანა არს.

4. We must put our faith and trust in Christ alone!
I John 5:14-15 . და ესე არს განცხადებულებაი, რომელი მაქუს მისა მიმართ, რამეთუ
უკუეთუ რაიმე ვითხოვოთ ნებისაებრ მისისა, ისმენს ჩუენსა. რაიცა-იგი ვითხოვოთ
და უწყით, რამეთუ მოვიღოთ თხოვაი იგი, რომელი ვითხოვეთ მისგან.

შეგიძლია მიიღო ის მხოლოდ რწმენით, ღვთის სიკეთისა და მადლის მეშვეობით.
თუ გსურს აღიარო იესო ქრისტე, როგორც თქვენი მხსნელი და ღვთისგან პატიება
მიიღო, არის ლოცვა, რომლითაც შეგიძლია ილოცო. ამ ლოცვის ან სხვა ლოცვის
წარმოთქმა არ გადაგარჩენს. მხოლოდ იესო ქრისტეს რწმენა მოგიტანს ციდვების
მიტევებას. ეს ლოცვა კი მხოლოდ და მხოლოდ საშუალებაა გამოვხატოთ ჩვენი
ღვთისადმი რწმენა და მადლობა გადავუხადოთ მას ჩვენი გადარჩენისათვის.
”ღმერთო, ვიცი,
რომ შევცოდე შენს წინაშე და სასჯელს ვიმსახურებ. მაგრამ იესო ქრისტემ მიიღო ეს
სასჯელი და მისდამი რწმენით მე მეპატიება. მე ვუარყოფ ცოდვას და შენ მოგანდობ
ჩემს რწმენას გადარჩენისათვის. გმადლობ შენი მადლისათვისა და მოტევებისათვის
- საუკუნო ცხოვრების საჩუქრისათვის! ამინ!”
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