God’s Simple Plan of Salvation taken from I Yann
Introduction
I Yann 5:13 Skrivet em eus deoc'h an traoù-mañ, deoc'h-c'hwi hag a gred en anv Mab Doue, evit ma ouiot
hoc'h eus ar vuhez peurbadus, hag evit ma c'hellot krediñ en anv Mab Doue.

1. We are all sinners!
I Yann 1:8 Mar lavaromp n'hon eus ket a bec'hed, en em douellomp hon-unan hag ar wirionez n'emañ ket
ennomp.
I Yann 5:16-17 Mar gwel unan bennak e vreur o pec'hiñ eus ur pec'hed na gas ket d'ar marv, ra bedo, hag e
roio ar vuhez d'ar re na reont ket ur pec'hed a gas d'ar marv. Bez' ez eus ur pec'hed a gas d'ar marv, ne lavaran
ket pediñ evit ar pec'hed-se. Pep direizhder a zo ur pec'hed, met ez eus ur pec'hed na gas ket d'ar marv.
1 Yann 3:6
Piv bennak a chom ennañ ne bec'h ket, piv bennak a bec'h n'en deus ket e welet ha n'en deus
ket e anavezet.

We are all sinners!

2. There is a cost for sin!
I Yann 5:19 Gouzout a reomp ez omp eus Doue hag emañ ar bed holl beuzet en droug.
I Yann 5:12 An neb en deus ar Mab en deus ar vuhez. An neb n'en deus ket Mab Doue n'en deus ket ar vuhez.
1 Yann 3:15 Piv bennak a gasa e vreur a zo ur muntrer, ha gouzout a rit penaos muntrer ebet n'en deus ar
vuhez peurbadus o chom ennañ.

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!

1 Yann 4:10 E kement-mañ emañ ar garantez: n'eo ket ni hon eus karet Doue, met eñ eo an hini en deus hor
c'haret ha kaset e Vab en aberzh-dic'haouiñ evit hor pec'hedoù.

Christ died for sinners!
1 Yann 4:2-3 Dre gement-mañ eo ec'h anavezit Spered Doue: pep spered a anzav ez eo deuet Jezuz-Krist er
c'hig a zo eus Doue, ha pep spered n'anzav ket ez eo deuet Jezuz-Krist er c'hig n'eo ket eus Doue, hini an
enepkrist eo, hoc'h eus klevet lavarout emañ o tont, hag a zo dija a-vremañ er bed.
I Yann 5:11 Ha setu amañ an testeni: Doue en deus roet deomp ar vuhez peurbadus, hag ar vuhez-se a zo en e
Vab.

4. We must put our faith and trust in Christ alone!
I Yann 5:14-15 Kement-mañ eo ar fiziañs hon eus ennañ: mar goulennomp un dra bennak hervez e youl, e
selaou ac'hanomp. Ha mar gouzomp e selaou ac'hanomp petra bennak a c'houlennomp, ec'h ouzomp hon eus
dija ar pezh hon eus goulennet digantañ.
Romaned 10:9-10,13 Mar anzavez gant da c'henoù an Aotrou Jezuz ha mar kredez en da galon en deus Doue
e adsavet a-douez ar re varv, e vi salvet. Rak krediñ a reer gant ar galon evit kaout ar reizhder, hag anzav a
reer gant ar genoù evit kaout ar silvidigezh. Rak piv bennak a c'halvo anv an Aotrou a vo salvet.

If you want to accept Jesus Christ as your Savior and receive forgiveness from God, here is
prayer you can pray. Saying this prayer or any other prayer will not save you. It is only trusting
in Jesus Christ that can provide forgiveness of sins. This prayer is simply a way to express to
God your faith in Him and thank Him for providing for your forgiveness.

"Lord,
I know that I am a sinner. I know that I deserve the consequences of my sin which is death
and hell. However, I am trusting in Jesus Christ as my Savior. I believe that His death
and resurrection provided for my forgiveness. I trust in Jesus and Jesus alone as my
personal Lord and Savior. Thank you Lord, for saving me and forgiving me! Amen!"
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