God’s Simple Plan of Salvation taken from I Joan
Introduction
I Joan 5.13 Us he escrit això a vosaltres, que ja creieu en el nom del Fill de Déu, a fi que sapigueu que teniu
vida eterna.

1. Perquè tots som pecadors!
I Joan 1:8 Si diem que no tenim cap pecat, ens enganyem nosaltres mateixos, i la veritat no està en nosaltres.
I Joan 5.16-17 Quan algú s'adoni que el seu germà peca, amb un pecat que no mena a la mort, que pregui, i li
donarà vida. Això ho dic dels qui cometen pecats que no duen a la mort. Hi ha un pecat que mena a la mort; no
parlo pas d'aquest, quan dic que pregui. Tota injustícia és pecat, però hi ha pecats que no menen a la mort.
I Joan 3:6 Tot aquell qui està en ell no peca; tot aquell qui peca, és que no l'ha vist ni l'ha conegut.

Perquè tots som pecadors!
2. Com que hi ha un preu pel pecat!
I Joan 5.19 Sabem que som de Déu, i que el món sencer està dominat pel Maligne.
I Joan 5.12 Qui té el Fill té la vida; qui no té el Fill de Déu no té la vida.
I Joan 3:15 Tot aquell qui odia el seu germà es fa homicida, i ja sabeu que cap homicida no conserva dintre seu
la vida eterna.

3. Com que Jesús va morir i va pagar pels nostres pecats a la creu
I Joan 4:10 En això consisteix l'amor: no pas en el fet que nosaltres hàgim estimat Déu, sinó en el fet que ell
ens va estimar i va enviar el seu Fill com a propiciació pels nostres pecats.

Christ died for sinners!
I Joan 4:2-3 En això podeu comprovar si la inspiració és de Déu: tota inspiració que reconeix que Jesucrist ha
vingut com a home, prové de Déu, i tota inspiració que no reconeix Jesús, no prové de Déu; i això és distintiu
de l'Anticrist. Vau sentir a dir que era a punt de venir. Doncs ara ja és al món.
I Joan 5.11 I el testimoniatge és aquest: que Déu ens ha donat vida eterna, i aquesta vida radica en el seu Fill.

4. Hem de posar la nostra fe i confiança en Crist!
I Joan 5.14-15 I aquesta és la confiança que tenim envers ell: que quan demanem alguna cosa d'acord amb la
seva voluntat, ens escolta. I, si sabem que ens escolta sempre que li demanem, estem segurs que ja són nostres
aquelles coses que li hem demanat.
Romans 10:9-10,13 Si amb els llavis confesses que Jesús és el Senyor i creus en el teu cor que Déu l'ha
ressuscitat d'entre els morts, et salvaràs. Qui creu de cor, rep la justícia; qui confessa amb els llavis, obté la
salvació. En efecte, tots els qui invoquin el nom del Senyor se salvaran.

Sí, és ben fàcil! No podeu guanyar-vos el perdó a través de Déu. No podeu pagar pel vostre
perdó a través de Déu. Només podeu rebre’l, per fe, a través de la gràcia i misericòrdia de
Déu.
Si voleu acceptar Jesucrist com a vostre Salvador i rebre el perdó de Déu, aquí teniu l’oració
que cal que pregueu. Dir aquesta oració o qualsevol altra no us salvarà. Només podeu
aconseguir el perdó dels vostres pecats confiant en Jesucrist. Aquesta oració és tan sols una
manera d’expressar a Déu la vostra fe en Ell i agrair-Li per aconseguir el vostre perdó.

"Déu,
sé que he pecat contra Vós i em mereixo un càstig. Però Jesucrist ha rebut el càstig que em
mereixo, per tant a través de la fe en Ell puc ser perdonat. M'oblido del meu pecat i deixo
la meva confiança en Vós per a la salvació. Gràcies per la Vostra meravellosa gràcia i
perdó! Amén!"
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