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.

I Koska me kaikki olemme syntisiä!
Romans 3:10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
Romans 3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.
Romans 5:12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin
kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet.

Koska me kaikki olemme syntisiä!

II Koska meillä on synnin hinnan!
Romans 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa
Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Revelation 21:8 Mutta pelkureille ja uskottomille, ja hirmuisille, ja murhaajille, ja salavuoteisille, ja velhoille,
ja epäjumalisille, ja kaikille valehtelioille pitää osa oleman siinä järvessä, joka tulesta ja tulikivestä palaa, joka
on toinen kuolema.

III Koska Jeesus kuoli ja maksoi meidän syntiemme ristillä!
Romans 5:6 Sillä Kristus, kuin me vielä heikot olimme, on ajallansa jumalattomain edestä kuollut.

Romans 5:8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme
syntisiä, kuoli meidän edestämme.
Romans 5:12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin
kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet

luottamus Jeesuksen yksin!

IV Pelastus on ilmainen lahja, eikä hyviä tekoja. Sinun on otettava
Jumalan sana, ja luottamus Jeesuksen yksin!
Säädökset 4:12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille
annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."
Efe 2:8-9 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja. ette tekojen
kautta, ettei kukaan kerskaisi.
TITUS 3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan
uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

IV Meidän on uskomme ja luottamuksemme yksin Kristukseen!
Romans 4:24 Vaan myös meidän tähtemme, joille se myös pitää luettaman, kuin me sen päälle uskomme, joka
meidän Herran Jesuksen kuolleista herätti,
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 ottaa Jeesuksen Kristuksen vastaan Pelastajanasi ja saada anteeksiannon Jumalalta,
voit rukoilla seuraavan rukouksen. Tämän tai minkään muunkaan rukouksen sanominen ei
pelasta sinua. Vain luottamalla Jeesukseen Kristukseen voit saada syntisi anteeksi. Tämän
rukouksen avulla voit kuitenkin ilmaista Jumalalle uskosi Häneen ja kiittää Häntä siitä, että
Hän on järjestänyt sinulle anteeksiannon.

"Jumala,
tiedän että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja ansaitsen rangaistuksen. Mutta Jeesus
Kristus otti kantaakseen minulle kuuluneen rangaistuksen, niin että uskomalla Häneen
voisin saada anteeksi. Käännyn pois synnistäni ja luotan siihen, että Sinä olet
pelastukseni. Kiitos ihmeellisestä armostasi ja anteeksiannostasi! Aamen!"
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