
JUMALA Simple Plan of Salvation Johannese

Miks Jeesus surema?

1. Mees olemuselt ei paha (vale).

I John 1:8 Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meie sees.

Johannese 3:19  “Aga see on kohus, et valgus on tulnud maailma ja inimesed armastasid pimedust rohkem kui
valgust, sest nende teod olid kurjad.”.

Me kõik oleme patused!

2. Autor et loodus oleme mõistetud.
Johannese 3:36b   see ei saa elu näha, vaid Jumala viha jääb tema peale!”



Johannese 6:40 “Sest see on Mu Isa tahtmine, et igaühel, kes Poega näeb ja Temasse usub, on igavene elu, ja
Ma äratan tema üles viimsel päeval!”

Johannese 3:18    “Kes usub Temasse, selle üle ei mõisteta kohut; aga kes ei usu, selle üle on juba kohus
mõistetud, sest Ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse.”

On maksumus meie pattude eest.

3. Jeesus oli maailmas ja ta suri meie eest.
Johannese 14:6   “Jeesus ütleb temale: „Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa juure muidu kui Minu
kaudu!

Johannese 3:17 “Sest Jumal ei ole Oma Poega läkitanud maailma, et Ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et
maailm Tema läbi õndsaks saaks!”

Johannese 1:10,12   “Tema oli maailmas, ja maailm on tekkinud Tema läbi, ja maailm ei tunnud Teda.  Aga
kõigile, kes Teda vastu võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad Tema nimesse.

4. Salvation on tasuta kingitus, mitte häid tegusid. Te peate võtma
Jumala sõna see ja usaldus Jeesus üksi!
Apostlite Teod 4:12   Ja ühegi muu sees ei ole päästet; sest ei ole antud taeva all inimestele ühtki muud nime,
kelles meid päästetakse!``

Efeslastele 2:8, 9   Sest teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest; see on
Jumala and; mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. —

Tiituse 3:5 Siis ta päästis meid, ei mitte õiguse tegude tõttu, mida me oleksime teinud, vaid oma halastust
mööda uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu.

5.    Peate Usu Issandasse ja sa oleks igavene elu!



Johannese 5:24   “Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes Minu sõna kuuleb ja usub seda, kes Mind on läkitanud, sellel
on igavene elu ja see ei tule mitte kohtu alla, vaid on surmast läinud elusse!.”

Johannese 6:47  “Tõesti, tõesti Ma ütlen teile: Kes usub, sellel on igavene elu!.”

Johannese 10:28 Ja mina annan neile igavese elu ja nemad ei saa iialgi hukka, ja ükski ei kisu neid minu käest.
.

Kui sa tahad teada kindlasti kohe, et sa lähed taevasse, palu see palve, aga sa pead tähenda
seda oma südames.

Kallis Issand,

ma tean, et olen patune ja ma olen hukka mõista. Ma usun, et Jeesus suri minu eest ristil
minu pattude eest ja ma nüüd usaldan sind Jeesus mind taevani. Ma nüüd panen usu sind
päästa mind ja võtab mind taevasse kui ma suren. Ma palun teil mulle andeks kõik minu
patud. Amen

Amazing Grace Publishing *100 Lakeview Court * Joshua TX 76058 * 817-426-1828 * E-Mail JamesAV@aol.com


