Jainkoaren Salbamen PLAN ERRAZA
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.

I Bekatari guztiak gara
Erromatarrek 3:10 Scribatua den beçala, Ezta iustoric, ezeta bakoitzic.
Erromatarrek 3:23 Eta iustificatzen dirade dohainic haren gratiaz, Iesus Christ Iaunean eguin içan den
redemptioneaz:

Bekatari guztiak gara!

II Ez sin duten kostua da
Erromatarrek 6:23 Ecen bekatuaren gageac, herioa: eta Iaincoaren dohaina da vicitze eternala Iesus Christ gure
Iaunaz.
Revelation 21:8 Baina beldurtiey, eta increduley, eta execrabley, eta guiça-erhailey, eta paillartey, eta
poçoaçaley, eta idolatrey, eta gueçurti guciey partea assignatua dagote suz eta suphrez dachecan stagnean, cein
baita bigarren herioa.

III Kristo gure bekatuengatik hil zen!
Erromatarrek 5:8 Baina certificatzen du bere charitatea gu baithara Iaincoac, ceren oraino bekatutara
abandonnatuac guinela, Christ guregatic hil içan baita.
Erromatarrek 14:9 Ecen hunetacotzát Christ hil, eta resuscitatu, eta vicitara itzuli içan da, hambat hilén nola
vicién gainean dominatione duençát.

Erromatarrek 6:23 Ecen bekatuaren gageac, herioa: eta Iaincoaren dohaina da vicitze eternala Iesus Christ gure
Iaunaz.

Kristo bekatari hil!

IV Salvation libre bat opari, ez lan ona da. Jainkoaren hitza da, eta
konfiantza Jesus hartu behar duzu bakarrik!
Egintza 4:12 Eta ezta bercetan batetan-ere saluamenduric: ecen berce icenic ezta ceruären azpian guiçoney
eman çayenic, ceinez saluatu behar garén.
Ephesians 2:8-9 Ecen gratiaz saluatu içan çarete fedearen moienez: eta hori ez çuetaric: Iaincoaren dohaina da:
Ezobréz, nehor gloria eztadinçát.
Titus 3:5 Ez eguin vkan ditugun obra iustoéz, baina bere misericordiaz saluatu vkan guiaitic regenerationezco
garbitzez, eta Spiritu sainduazco arramberritzez:

V dugu gure fedea eta konfiantza Kristo jarri behar gordetzeko

Erromatarrek 10:9-10,13 Ecen baldin confessa badeçac eure ahoz Iesus Iauna, eta eure bihotzean sinhets
badeçac, ecen Iaincoac hura hiletaric resuscitatu duela, saluaturen aiz. Ecen bihotzez sinhesten da iustificatu
içateco, eta ahoz confssione eguiten saluatu içateco. Ecen norere baita Iaunaren icena inuocaturen duena,
saluaturen da.

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!"
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