Jumalan yksinkertainen pelastus suunnitelma John

Miksi Jeesus kuoli?

1.

Ihminen ei luonteeltaan pahan (väärä).

John 3:19 “Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän
kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat..”

Olemme kaikki hyväksyttävään!

2. Tämän olemme luonnon tuomitsee
John 6:40 “Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen
elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."
John 3:18 “ Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut
Jumalan ainokaisen Pojan nimeen..”

John 3:36b “…sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan
Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."

On kustannuksia syntimme.

3. Jeesus oli maailmassa, ja hän kuoli puolestamme.
John 14:6 “Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin
minun kauttani.”.
John 3:17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että
maailma hänen kauttansa pelastuisi.
John 1:10,12 “ Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä
tuntenut. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka
uskovat hänen nimeensä,”

4. Pelastus on ilmainen lahja, eikä hyviä tekoja. Sinun on otettava
Jumalan sana, ja luottamus Jeesuksen yksin!
ACTS 4:12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu,
jossa meidän pitäisi pelastuman."
Ephesians 2:8 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,

5. Sinun täytyy uskoa Herraan ja sinulla on iankaikkinen elämä!
John 5:24 “Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut
lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään..”

John 6:47 “Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä..”
John 10:28 Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun
kädestäni.

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.
AAMEN

