Planul Simplu de Salvare a lui Dumnezeu luat din I Ioan
Introducere
I Joan 5:13 V-am scris acestea, vouă, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să știți că aveți viață eternă și să
credeți în numele Fiului lui Dumnezeu.

1. Noi toţi suntem păcătoşi!
I Ioan 1:8 Dacă spunem că nu avem păcat, ne înșelăm noi înșine și adevărul nu este în noi.
I Ioan 3:6 Oricine traiește în el, nu păcătuiește; oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut.
I Ioan 5:16-17 Dacă vede cineva pe fratele său păcătuind un păcat, care nu duce la moarte, va cere, si el îi va da viată
pentru cei ce nu păcătuiesc spre moarte. Este un păcat care duce la moarte, nu spun să se roage pentru acel păcat. Orice
nedreptate este păcat, dar este păcat care nu duce la moarte.

Noi toţi suntem păcătoşi!

2. Există un preţ pentru păcat!
I Ioan 5:19 Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în răutate.
I Ioan 5:12 Cel ce are pe Fiul are viață, cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viață.
I Ioan 3:15 Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș, si știți că nici un ucigaș nu are viață eternă locuind in el.

3. Isus a murit şi a plătit pentru păcatele noastre pe cruce!

I Ioan 4:10 În aceasta este dragoste, nu ca noi am iubit pe Dumnezeu, ci ca el ne-a iubit și a trimis pe Fiul său să fie
ispașirea pentru păcatele noastre.

Cristos a murit pentru păcatele noastre!
I Ioan 4:2-3 Prin aceasta să cunoașteți Duhul lui Dumnezeu. Fiecare duh, care mărturisește că Isus Cristos a venit în
carne, este din Dumnezeu, Și fiecare duh, care nu mărturisește că Isus Cristos a venit în carne, nu este din Dumnezeu și
acesta este acel duh al anticristului, despre care ați auzit că are să vina; și acum este deja în lume.
I Ioan 5:11 Și aceasta este mărturia, că Dumnezeu ne-a dat viață eternă și această viață este în Fiul său.

4. Noi trebuie să ne punem credinţa şi încrederea în Cristos singuri!
I Ioan 5:14-15 Și aceasta este cutezanța pe care o avem în el, că, dacă cerem ceva conform voii lui, ne ascultă; Și dacă
știm că ne ascultă, orice îi cerem, știm că avem lucrurile cerute pe care le-am dorit de la el.
Romani 10:9,10,13 Că, dacă mărturisești cu gura ta pe Domnul Isus și crezi in inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre
morți, vei fi salvat. Căci cu inima omul crede pentru dreptate; și cu gura mărturisirea este facută pentru salvare. Fiindcă
oricine va chema numele Domnului va fi salvat.
Dacă doreşti să ştii cu siguranţă chiar acum aceasta, că vei ajunge in Cer, roagă-te această rugăciune, dar trebuie să vină
chiar din inima Ta.

Dragă Doamne,
Ştiu aceasta, că sunt un păcătos şi sunt condamnat. Eu cred că Isus a murit pentru mine pe cruce pentru păcatele mele şi
acum eu cred în tine Isuse că mă vei lua in Cer. Şi acum îmi pun încrederea doar in tine să mă Salvezi şi să mă duci in Cer
când voi muri, şi te rog, iartă toate păcatele mele. AMIN.
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