GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM LUKE
1. Koska me kaikki olemme syntisiä!
Luke 5:31-32 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut
kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen."
Luke 18:19 Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin.

Olemme kaikki hyväksyttävään!

2. Koska meillä on synnin hinnan!
Luke 16:15 Ja hän sanoi heille: "Te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta
Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus.
Luke 9:5-6 Ja missä eivät ota teitä vastaan, siitä kaupungista lähtekää pois, ja pudistakaa tomu jaloistanne,
todistukseksi heitä vastaan." Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen
sairaita kaikkialla.

3. Koska Jeesus kuoli ja maksoi meidän syntiemme ristillä!
Luke 18:13 Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi
rintaansa ja sanoi: `Jumala, ole minulle syntiselle armollinen`.
Luke 19:10 sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on".
Luke 24:46 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva
kuolleista,

luottamus Jeesuksen yksin!

4. Pelastus on ilmainen lahja, eikä hyviä tekoja. Sinun on otettava
Jumalan sana, ja luottamus Jeesuksen yksin!
ACTS 4:12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu,
jossa meidän pitäisi pelastuman."
Ephesians 2:8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja. ette
tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
TITUS 3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan
uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

5. Meidän on uskomme ja luottamuksemme yksin Kristukseen!
Luke 13:3

Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte.

Luke 18:17 Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne
sisälle."
Romans 10:9-10,13 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on
hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun
tunnustuksella pelastutaan. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".

Jos haluat tietää varmasti nyt, että menet taivaaseen, rukoilla tämän rukouksen, mutta
sinun täytyy tarkoittaa sitä sydämestäsi.
Rakas Herra,
tiedän että olen syntinen ja olen tuominnut. Uskon, että kuolit ristillä syntieni tähden ja nyt
luottaa sinuun Jeesus saada minut taivaaseen. Olen nyt laittaa uskoni voit pelastaa minut ja
vie minut taivaaseen kun kuolen. Pyydän teitä antamaan anteeksi minulle kaikki syntini.
AAMEN

