GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM LUKE
1. We are all sinners!
Luke 5:31-32 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny
marary; tsy avy hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota mba hibebaka.
Luke 18:19 Fa hoy Jesosy taminy: Nahoana Aho no ataonao tsara? Tsy misy tsara afa-tsy Iray ihany, dia
Andriamanitra.

We are all sinners!

2. There is a price for that sin!
Luke 16:15 Ary hoy Jesosy taminy: Hianareo dia mpanamarin-tena eo anatrehan'ny olona, nefa Andriamanitra
mahalala ny fonareo; fa izay zavatra heverin'ny olona ho ambony dia fahavetavetana eo
anatrehan'Andriamanitra.
Luke 9:5-6 Ary izay tsy mampandroso, anareo, raha miala amin'izany tanàna izany ianareo, dia ahintsano ny
vovoka ho afaka amin'ny tongotrareo ho vavolombelona miampanga azy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitety
vohitra nitory ny filazantsara sy nahasitrana teny tontolo eny.

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
Luke 18:13 Fa ilay mpamory hetra kosa nijanona teny lavitra eny, sady tsy nety niandrandra ny lanitra akory,
fa niteha-tratra ka nanao hoe: Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota.
Luke 19:10 Fa efa tonga ny Zanak'olona hitady sy hamonjy ny very.
Luke 24:46 Ary hoy Izy taminy: Izany no voasoratra, fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny
andro fahatelo;

Christ died for sinners!

4. Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s
word for it, and trust Jesus alone!
Acts 4:12 Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa; fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona
izay hahazoantsika famonjena.
Ephesians 2:8-9 Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa
fanomezana avy amin'Andriamanitra; tsy avy amin'ny asa, fandrao hisy hirehareha.
Titus 3:5 dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindram-po kosa no
namonjeny antsika, tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny Fanahy Masina,

5. You must put your faith and trust in Christ alone.
Luke 13:3 Tsia, hoy Izaho aminareo; fa raha tsy mibebaka ianareo, dia ho ringana tahaka azy koa ianareo
rehetra.
Luke 18:17 Lazaiko aminareo marina tokoa: Na zovy na zovy no ny handray ny fanjakan'Andriamanitra
tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra aminy akory.
Romans 10:9-10,13 satria raha manaiky an'i Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao
fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin'ny maty, dia hovonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana hahazoana
fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena hahazoana famonjena. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny
Tompo no hovonjena.

Ny fomba tokana hahazoanao an'io dia amin'ny alalan'ny finoana, fahasoavana ary
famindram-pon'Andriamanitra ihany. Raha toa ianao ka te-hanaiky an'i Jesosy Kristy ho
Mpamonjy anao sy homen'Andriamanitra famelan-keloka dia ity misy vavaka azonao atao. Ny
fanaovana ity vavaka ity na vavaka hafa tsy hahavoavonjy anao. Ny finoana an'i Jesosy Kristy
ihany no ahazoana famelan-keloka. Ity vavaka ity dia fomba iray fotsiny entinao manambara
amin'Andriamanitra ny finoanao Azy sy entinao misaotra Azy noho ny famelan-keloka omeny
anao.
"Andriamanitra ô,
fantatro fa nanota taminao aho ary mendrika ny ho saziana. Nefa i Jesosy Kristy nanefa
ny sazy mendrika ahy mba ho voavela ny heloko amin'ny alalan'ny finoako Azy. Apetrako
aminao ny fitokiako ho famonjena ahy. Misaotra Anao noho ny fitahianao sy ny
famindram-ponao mahagaga! Amena!"
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