
Jainkoaren salbamen ERRAZA PLAN DE luke FROM

1. Bekatari guztiak gara!
Luke 5:31-32 Eta ihardesten çuela Iesusec erran ciecén, Osso diradenéc eztute medicuren beharric: baina
gaizqui daudenéc.  Eznaiz ethorri iustoén deitzera, baina bekatorén, emendamendutara.

Luke 18:19 Eta erran cieçon Iesusec, Cergatic deitzen nauc ni on? nehor eztuc onic bat baicen, eta hura,
Iaincoa.

Bekatari guztiak gara!

2. Ez sin duten prezioa izango da hau!
Luke 16:15 Eta erran ciecén, Çuec çarete çuen buruäc iustificatzen dituçuenac guiçonén aitzinean: baina
Iaincoac badaçaguzqui çuen bihotzac: ecen guiçoney gora çayena, abominatione da Iaincoaren aitzinean.

Luke 9:5-6 Eta norc-ere recebituren ezpaitzaituzte, ilkiric hiri hartaric, çuen oinetaco errhautsa-ere iharros
eçaçue testimoniagetan hayén contra.  Hec bada ilkiric ioaiten ciraden burguz burgu, euangelizatzen eta
sendatzen çutela leku gucietan.

3. Jesus hil eta gure gurutzean bekatuengatik ordainduko!
Luke 18:13 Eta publicanoac vrrun cegoela, etzituen are beguiac-ere cerurat altchatu nahi: baina bere bulharrari
ceraunsón, cioela, Iauna, amatiga aquit, othoi niri bekatoreoni.

Luke 19:10 Ecen ethorri içan da guiçonaren Semea galdu içan cena bilha eta salua leçançat.

Luke 24:46 Eta erran ciecén, Hala da scribatua eta hala behar cen Christec suffri leçan, eta resuscita ledin
hiletaric hereneco egunean.



Kristo bekatari hil!

4. Salvation libre bat opari, ez lan ona da. Jainkoaren hitza da, eta
konfiantza Jesus hartu behar duzu bakarrik!
Egintza 4:12 Eta ezta bercetan batetan-ere saluamenduric: ecen berce icenic ezta ceruären azpian guiçoney
eman çayenic, ceinez saluatu behar garén.

Ephesians 2:8-9 Ecen gratiaz saluatu içan çarete fedearen moienez: eta hori ez çuetaric: Iaincoaren dohaina da:
Ezobréz, nehor gloria eztadinçát.

Titus 3:5 Ez eguin vkan ditugun obra iustoéz, baina bere misericordiaz saluatu vkan guiaitic regenerationezco
garbitzez, eta Spiritu sainduazco arramberritzez:

5. Zure fedea eta konfiantza Kristo jarri behar duzu bakarrik.
Luke 13:3 Ezetz diotsuet: aitzitic baldin emenda ezpaçaitezte guciac halaber galduren çarete.

Luke 18:17 Eguiaz erraiten drauçuet, norc-ere ezpaitu recebituren Iaincoaren resumá haourtchoac beçala, eztela
sarthuren hartan.

Erromatarrek 10:9-10,13 Ecen baldin confessa badeçac eure ahoz Iesus Iauna, eta eure bihotzean sinhets
badeçac, ecen Iaincoac hura hiletaric resuscitatu duela, saluaturen aiz.  Ecen bihotzez sinhesten da iustificatu
içateco, eta ahoz confssione eguiten saluatu içateco.  Ecen norere baita Iaunaren icena inuocaturen duena,
saluaturen da.



Bai, hain erraza da! Jainkoaren barkamena lortu dezakezu. Ezin da jainkoaren barkamena
erosi. Hau fedearen bidez jasoa izan liteke soilik, Jainkoaren grazia eta errukiaren bidez.

Jesukristo zure Salbatzaile moduan onartu eta Jainkoaren barkamena lortu nahi baduzu, hemen
duzu otoitz hau. Otoitz hau edo beste edozein otoitz errezatzeak ez zaitu salbatuko. Otoitz hau
Jainkoari zure fedea adierazteko eta barkamena eskaintzeagatik eskertzeko bakarrik da.

"Jainkoa,
badakit zure aurka bekatu egin dudala eta zigorra merezi dudala. Baina Jesukristok nik
merezitako zigorra bereganatu zuen, fedearen bitartez ni barkatua izan nadin. Nire
bekatutik aldendu eta zure salbabideataz fidatuko naiz. Eskerrik asko zure grazia
zoragarria eta errukitsuagatik - betiereko bizitzaren eskaintza! Amen!"
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