
Jainkoaren salbamen ERRAZA PLAN DE JOHN FROM

Zergatik Jesus hiltzean?

1. Naturak ez Man mal (okerra).
John 3:19 Haur da bada condemnationea, ecen Arguia ethorri da mundura, baina onhetsiago dute guizonéc
ilhumbea ecen ez Arguia: ceren hayen obrác gaichtoac baitirade.

Bekatari guztiak gara!

2. Izaera hori duen kondenatu gara.
John 6:40 Halaber haur da ni igorri nauenaren vorondatea, Semea ikusten eta hura baithan sinhesten duen
guciac, duen vicitze eternala, eta nic resuscitaturen dut hura azquen egunean.



Ez sin kostua da!

3. Jesus munduan izan zen eta hil zen guretzat.
John 14:6 Diotsa Iesusec, Ni naiz bidea eta eguia eta vicitzea: nehor ezta ethorten Aitagana niçaz baicen.

John 3:17 Ecen eztu igorri Iaincoac bere Semea mundura, mundua condemna deçançát, baina mundua harçaz
salua dadinçát.

John 1:10,12 Munduan cen, eta mundua harçaz eguin içan da, eta munduac eztu hura eçagutu.  Baina hura
recebitu duten guciey, eman draue priuilegio Iaincoaren haour içateco, haren icenean sinhesten duteney:

4. 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:

5. Jaunaren behar duzu sinesten eta betiko bizitza izango duzu!
John 5:24 Eguiaz eguiaz erraiten drauçuet, ecen ene hitza ençuten, eta ni igorri nauena sinhesten duenac,
baduela vicitze eternala, eta haina ezta condemnationetara ethorriren: baina iragan da heriotic vicitzera.

John 6:47 Eguiaz eguiaz erraiten drauçuet, ni baithan sinhesten duen guciac badu vicitze eternala.

John 10:28 Eta nic vicitze eternala emaiten drauet hæy: eta eztirade galduren seculan: eta eztitu harrapaturen
hec nehorc ene escutic.



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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