
God’s Simple Plan of Salvation taken from I John

Introduction
I John 5:13 የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ለምታምኑ ይህን ጽፌላችኋለሁ።

1. ሁላችንም ኀጢአት ሠርተናል። መክብብ ፯፥፳ እነደሚያውጀው፣

I John 5:16-17 ማንም ወንድሙንሞት የማይገባውን ኃጢአት ሲያደርግ ቢያየው ይለምን፥ ሞትም የማይገባውን ኃጢአት
ላደረጉት ሕይወት ይሰጥለታል። ሞት የሚገባው ኃጢአት አለ፤ ስለዚያ እንዲጠይቅ አልልም። ዓመፃ ሁሉ ኃጢአት ነው፥ ሞትም
የማይገባው ኃጢአት አለ።

1 John 3:6 በእርሱ የሚኖር ሁሉ ኃጢአትን አያደርግም፤ ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ አላየውም አላወቀውምም።

ሁላችንም ኀጢአት ሠርተናል። መክብብ ፯፥፳ እነደሚያውጀው፣

2. የኀጢአታችን ዋጋ የዘለዓለም ሞት ነው። እግዚአብሔር ፍጹም በሆነ ጥበቡ ሰው የሆነው
ልጁ ኢ

I John 5:19 ከእግዚአብሔር እንደ ሆንን ዓለምም በሞላው በክፉው እንደ ተያዘ እናውቃለን።

I John 5:12 ልጁ ያለው ሕይወት አለው፤ የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ሕይወት የለውም።

1 John 3:15 ወንድሙን የሚጠላ ሁሉ ነፍሰ ገዳይ ነው፥ ነፍሰ ገዳይም የሆነ ሁሉ የዘላለም ሕይወት በእርሱ እንዳይኖር
ታውቃላችሁ።

3. የኢየሱስ ሞት የምድርን ሁሉ ኀጢአት አስተሰረየ። ፩ኛ ዮሐንስ ፪፥፪ እነዲህ ያውጃል፣

1 John 4:10 ፍቅርም እንደዚህ ነው፤ እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደ ወደደን ስለ ኃጢአታችንም ማስተስሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን
እንደ ላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደ ወደድነው አይደለም።



Christ died for sinners!

1 John 4:2-3 የእግዚአብሔርን መንፈስ በዚህ ታውቃላችሁ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ እንደ መጣ የሚታመን መንፈስ ሁሉ
ከእግዚአብሔር ነው፥ ኢየሱስ ክርስቶስም በሥጋ እንደ መጣ የማይታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም፤ ይህም
የክርስቶስ ተቃዋሚውመንፈስ ነው፤ ይህም እንዲመጣ ሰምታችኋል፥ አሁንም እንኳ በዓለም አለ።

I John 5:11 እግዚአብሔርም የዘላለምን ሕይወት እንደ ሰጠን ይህም ሕይወት በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው።

4. የኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት አምነኽ ከተቀበልክ፣ ምሕረትን ታገኛህ።

I John 5:14-15 በእርሱ ዘንድ ያለን ድፍረት ይህ ነው፤ እንደ ፈቃዱ አንዳች ብንለምን ይሰማናል። የምንለምነውንም
ሁሉ እንዲሰማልን ብናውቅ ከእርሱ የለመነውን ልመና እንደ ተቀበልን እናውቃለን።

“ሞት ቢሆን፣ ዝምታም ቢሆን፣ልዩ ፍጥረትም ቢሆን፣ በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ
ከእግዚሐብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ተረድቻለሁ።” የሮማውያንን የድነት መንገድ መከተል



ትፈልጋለህ? የምትስማማ ከሆነ ይህንን ቀላል ፀሎት ወደ እግዚሐብሔር ማቅረበ ትችላለህ።
ይህንን ፀሎት ስታቀርብ ለድነትህ በኢየሱስ ክርስቶስ መደገፍህን ለእግዚሐብሔር
የምታስታውቅበት መንገድ ነው። ቃላቶቹ በራ ሳቸው ድነትን አያስገኙልህም። በኢየሱስ ክርስቶስ
መታመን ብቻ ነው ድነትን የሚያስገኘው!

“እግዚሐብሔር ሆይ በአንተ ላይ ኃጢያት ሰርቼአለሁና ቅጣት ይገባኛል። ለኔ የሚገባውን ቅጣት
ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀብሎታልና በእርሱ በመታመኔ ይቅርታ ተደርጎልኛል። ለድነቴ ባንተ እርዳታ
እምነቴን ባንተ ጥያለሁ። ስለአስደናቂው ፀጋህና ይቅርታህ እንዲሁም ስለየዘላለም ሕይወት
ስጦታህ አመሰግንሐለሁ! አሜን!
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