GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION
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.

I We are all sinners!
Romaned 3:10 hervez ma'z eo skrivet: N'eus den reizh ebet, nann, hini ebet,
Romaned 3:23 peogwir o deus holl pec'het, ha ma tioueront gloar Doue,
Romaned 5:12 Dre-se, evel ma'z eo dre un den hepken ez eo deuet ar pec'hed er bed ha dre ar pec'hed ar
marv, evel-se ivez ar marv a zo deuet d'en em astenn war an holl dud, rak holl o deus pec'het.

We are all sinners!

II There is a cost for that sin!
Romaned 6:23 Rak gopr ar pec'hed eo ar marv, met donezon Doue eo ar vuhez peurbadus e Jezuz-Krist hon
Aotrou.
Revelation 21:8 “But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and
sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone:
which is the second death.”

III Christ died for our sins.
Romaned 5:6 Rak pa oamp c'hoazh hep nerzh, Krist a zo marvet, en amzer dereat, evit tud zizoue.
Romaned 5:8 Met Doue a ziskouez e garantez en hor c'heñver, o vezañ ma oamp c'hoazh pec'herien pa'z eo
marvet Krist evidomp.

Romaned 14:9 Rak evit-se eo Krist marvet, eo adsavet a-varv hag en deus adkemeret ar vuhez, evit ma reno
war ar re vev ha war ar re varv.
Romaned 6:23 Rak gopr ar pec'hed eo ar marv, met donezon Doue eo ar vuhez peurbadus e Jezuz-Krist hon
Aotrou.

Christ died for sinners!

IV Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s
word for it, and trust Jesus alone!
Oberoù 4:12 N'eus silvidigezh en hini all ebet, rak n'eus dindan an neñv anv all ebet a vefe bet roet e-touez an
dud, a dlefemp bezañ salvet drezañ.
Ephesians 2:8-9 Rak salvet oc'h dre ar c'hras, war-bouez ar feiz. Ha kement-se ne zeu ket ac'hanoc'h, donezon
Doue eo. N'eo ket dre an oberoù, evit na denno gloar den ebet.
Dit 3:5 en deus hor salvet, nann abalamour d'an oberoù a reizhder hor bije graet, met hervez e drugarez, dre
walc'hadenn an eil c'hinivelezh ha dre nevezidigezh ar Spered-Santel,

V We must put our faith and trust in Christ in order to be saved.
Romaned 4:24 met deomp-ni eo ivez e vo kontet kement-se, ni hag a gred en hini en deus adsavet a-douez ar
re varv Jezuz hon Aotrou,
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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