JUMALAN helppoa pelastussuunnitelmaa
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. Me kaikki olemme syntisiä!
Jesajan kirja 50:10 Kuka on teidän seassanne, joka pelkää Herraa, joka hänen palveliansa ääntä
kuultelee. Joka pimeydessä vaeltaa, ja ei näe valkeutta, se toivokaan Herran nimen päälle, ja
luottakaan Jumalansa päälle.
Jesajan kirja 53:6 Kaikki me vaelsimme eksyksissä niinkuin lampaat: itsekukin meistä poikkesi
omalle tiellensä; mutta Herra heitti kaiken meidän vääryytemme hänen päällensä.
Jesajan kirja 64:6 Mutta me olemme kaikki saastaiset, ja kaikki meidän vanhurskautemme on
niinkuin saastainen vaate; me olemme kaikki lakastuneet niinkuin lehdet, ja meidän syntimme
viskoivat meitä niinkuin tuuli.

2. On hinta että synti!
Jesajan kirja 55:6-7 Etsikäät Herraa, kuin hän löytää taitaan: rukoilkaat häntä, koska hän läsnä on.
Jumalatoin hyljätköön tiensä, ja pahointekiä ajatuksensa, ja palatkaan Herran tykö, niin hän armahtaa
häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänen tykönänsä on paljon anteeksiantamusta.
Luke 16:15 Ja hän sanoi heille: "Te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten
edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on
Jumalan edessä kauhistus.

On kustannuksia synnin!

3. Jeesus kuoli ja maksanut meidän syntimme ristillä!
Jesajan kirja 53:4-7 Totisesti hän kantoi meidän sairautemme, ja meidän kipumme hän sälytti
päällensä; mutta me pidimme hänen Jumalalta rangaistuna, piestynä ja vaivattuna. Vaan hän on
haavoitettu meidän pahain tekoimme tähden, ja meidän synteimme tähden on hän hosuttu.
Rangaistus on hänen päällänsä, että meillä rauha olis, ja hänen haavainsa kautta olemme me
parannetut. Kaikki me vaelsimme eksyksissä niinkuin lampaat: itsekukin meistä poikkesi omalle
tiellensä; mutta Herra heitti kaiken meidän vääryytemme hänen päällensä. Kuin hän rangaistiin ja
vaivattiin, niin ei hän suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, ja niinkuin lammas,
joka keritsiänsä edessä vaikenee, niin ei hänkään suutansa avannut.

4. Meidän on uskomme ja luottamuksemme yksin Kristukseen!
Jesajan kirja 50:10 Kuka on teidän seassanne, joka pelkää Herraa, joka hänen palveliansa ääntä
kuultelee. Joka pimeydessä vaeltaa, ja ei näe valkeutta, se toivokaan Herran nimen päälle, ja
luottakaan Jumalansa päälle.
Jesajan kirja 1:18 Ja sitte tulkaat, ja katsokaamme, kummalla oikeus on, sanoo Herra. Jos teidän
syntinne veriruskiat olisivat, niin heidän pitää lumivalkiaksi tuleman; ja vaikka he olisivat niinkuin
ruusunkarvaiset, pitää heidän kuitenkin niinkuin villa tuleman.

Romans 10:9-10,13 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että
Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi
ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".

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.
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