PJAN SEMPLIĊI GOD'S TAL SALVAZZJONI MILL SAN
ĠWANN

Għaliex ma Ġesù Die?
1. Għaliex aħna lkoll midinbin!
SAN ĠWANN 3:19 U l-ġudizzju huwa dan: li d-dawl ġie fid-dinja, imma l-bnedmin ħabbew iddlam aktar mid-dawl, għax l-għemil tagħhom kien ħażin..”

Aħna lkoll sinners!

2. Minħabba li hemm prezz għad-dnub!
SAN ĠWANN 6:40 “Tassew tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem.”
SAN ĠWANN 3:18 Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat; iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax
ma emminx fl-isem ta' l-Iben il-waħdieni ta' Alla. »

SAN ĠWANN 3:36b
Alla."

“…; iżda min ma joqgħodx għall-Iben ma jarax il-ħajja, imma tibqa' fuqu l-korla ta'

Hemm spiża għad-dnub!

3. Minħabba Ġesù miet u mħallsa għal dnubietna fuq is-salib!
SAN ĠWANN 14:6 “Wieġbu Ġesù: "Jiena hu t-Triq, il-Verità u l-Ħajja. Ħadd ma jmur għand
il-Missier jekk mhux permezz tiegħi.”

SAN ĠWANN 3:17 Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja,

imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu.

SAN ĠWANN 1:10,12 Kien fid-dinja, u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma għarfitux. Imma lil dawk li
laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla, dawk li jemmnu f'ismu,

4. Salvazzjoni hija rigal bla ħlas, mhux minn xogħlijiet tajba.
Għandek tieħu kelma t'Alla għaliha, u Ġesù fiduċja waħdu!
Atti:4:12 F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lillbnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi."
Ephesians 2:8-9 Intom salvi bil-grazzja, permezz tal-fidi; u dan mhux bis-saħħa tagħkom, imma b'don ta' Alla;
mhux bl-opri , biex ħadd ma jiftaħar
Titus 3:5 hu salvana bil-ħasil ta' twelid ġdid u t-tiġdid ta' l-Ispirtu s-Santu, mhux minħabba l-opri tajba li stajna
għamilna aħna, iżda minħabba l-ħniena tiegħu

5. Irridu mressqa fidi tagħna u l-fiduċja fi Kristu biss!
SAN ĠWANN 5:24 Tassew tassew ngħidilkom li min jisma' kelmti u jemmen f'min bagħatni għandu l-ħajja ta'
dejjem, u ma jsirx ħaqq minnu, imma għadda mill-mewt għall-ħajja.

SAN ĠWANN 6:47 “Tassew tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem..”
SAN ĠWANN 10:28
jaħtafhomli ħadd.

U jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem; u huma ma jintilfu qatt, u minn idejja ma

Jekk inti trid tkun taf għal dritt ċert li inti issa se jmorru lejn is-sema, nitolbu dan talb, iżda trid
tfisser jekk mill-qalb tiegħek.
Għażiż Mulej
naf li jiena midneb u I jixirqilhom infern, imma li Ġesù miet fuq is-salib, kien midfun u
tliet ijiem wara tela 'mill-mejjet għall-dnubiet tiegħi. I issa fiduċja Ġesù biex isalva lili u
biex jieħdu me-sema meta immut. I jitolbuh biex nahfru lili ta 'l-dnubiet tiegħi. Amen

