GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION
Introduction
The Bible is very clear that you can know for sure that when you die that you can go to heaven. The
question is do you believe what God says in his word.
1 Joan 5:13 Us he escrit tot això a vosaltres, que creieu en el nom del Fill de Déu,#x perquè sapigueu que teniu vida
eterna.

I We are all sinners!
It is not hard to admit that we all have done things that we know is wrong, but yet we do them anyway.
That is called sin! We all are guilty of it we have been doing it since we were born.
Romans 3:10 Ho diu l’Escriptura: No hi ha cap just, ni un de sol.
Romans 3:23 ja que tots havien pecat i vivien privats de la glòria de Déu.#
Romans 5:12 Per obra d’un sol home va entrar el pecat al món, i per mitjà del pecat hi entrà també la mort; i així la
mort s’ha estès a tots els homes, ja que tots han pecat.

We are all sinners!

II There is a cost for that sin!
Romans 6:23 La paga del pecat és la mort, però el do que Déu ens fa en Jesucrist, Senyor nostre, és la vida eterna.
Apocalipsi 21:8 Però els covards,#x els descreguts, els corromputs, els assassins, els libidinosos, els qui practiquen la
bruixeria, els idòlatres i tots els mentiders tindran la seva part a l’estany de foc atiat amb sofre,#x que és la segona mort.

Apocalipsi 20:11-15 Després vaig veure un gran tron blanc#x i el qui hi seia. Davant d’ell la terra i el cel van
fugir,#x i perderen el lloc que ocupaven.

12 Llavors vaig veure els morts, tant els qui havien estat grans com els qui havien estat petits, drets davant el
tron, i foren oberts uns llibres.#x Van obrir també un altre llibre: el llibre de la vida.#x Els morts foren jutjats
segons les seves obres,#x tal com es trobaven escrites en aquells llibres.
13 La mar va tornar els morts que tenia, i també els retornaren la Mort i l’Hades, el seu reialme,#x i tots van
ser jutjats segons les seves obres.
14 Després la Mort mateixa i l’Hades, el seu reialme, van ser llançats a l’estany de foc,#x que és la segona
mort.#x
15 I tots els qui no eren escrits en el llibre de la vida també foren llançats a l’estany de foc.#x

III Christ died for our sins.
Romans 5:6 Perquè, quan encara érem febles, Crist, en el temps fixat per Déu, va morir pels injustos.
Romans 5:8 Però Déu ha donat prova de l’amor que ens té, perquè Crist va morir per nosaltres quan encara érem
pecadors.
Romans 14:9 ja que Crist va morir i va tornar a la vida per ser Senyor de morts i de vius.
Romans 6:23 La paga del pecat és la mort, però el do que Déu ens fa en Jesucrist, Senyor nostre, és la vida eterna.

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!
Salvation is trusting and receiving Jesus Christ as your Savior. It's trusting in the fact that Jesus Christ died on
the cross of Calvary to pay for your sins! It's realizing there is absolutely nothing whatsoever you can do to save
yourself and completely trusting in Jesus Christ to save you! It's not any church that saves. It's not any baptism,
not good works, not sacraments, not repenting, not praying through, not living a good life — IT'S NOT
ANYTHING YOU CAN DO!
Acts 4:12 La salvació no es troba en ningú més, perquè, sota el cel, no ha estat donat als homes cap altre nom que
pugui salvar-nos.

Efesis 2:8-9 És per la gràcia que heu estat salvats per mitjà de la fe! I això no ve de vosaltres: és un do de Déu. No és
fruit de les obres,#x perquè ningú no pugui gloriar-se’n.#x
Titus 3:5 Ell ens ha salvat no per les bones obres que podíem haver fet, sinó en virtut del seu amor,#x mitjançant el
bany regenerador#x i el poder renovador de l’Esperit Sant.

V We must put our faith and trust in Christ in order to be saved.
Romans 4:24 sinó també per a nosaltres,#x a qui Déu tindrá en compte la fe: nosaltres, que creiem en aquell qui va
ressuscitar d’entre els morts Jesús, Senyor nostre,
Romans 10:9-10, 13 Si amb els llavis confesses que Jesús és el Senyor i creus en el teu cor que Déu l’ha ressuscitat
d’entre els morts, seràs salvat. Qui creu de cor, rep la justícia; qui confessa amb els llavis, obté la salvació. En efecte, tots
els qui invoquin el nom del Senyor se salvaran.

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!"
If you just prayed that prayer — according to the Word of God — YOU ARE SAVED!
HALLELUJAH!
You say, but I don't feel any different. Guess what? Your salvation does not depend on your feeling. It ALL
depends on doing what God SAID!
God said if you receive and trust in Jesus Christ you are saved. Notice it does NOT say you "might" or "could"
be saved — but "shall be saved". YOU ARE SAVED!
En efecte, tots els qui invoquin el nom del Senyor se salvaran. Romans 10:13

Didn't you just believe on the Lord Jesus Christ? Look at what John 3:36 says! It says you HATH
EVERLASTING LIFE! Not "maybe" or "hope so" — BUT HATH — YOU ARE SAVED!
Els qui creuen en el Fill tenen vida eterna, però els qui es neguen a creure en el Fill no veuran la vida: el judici de Déu
pesa damunt d’ells. Joan 3:36

Friend, if you prayed the prayer and received Jesus Christ — YOU ARE SAVED! You did what God said —
AND GOD CANNOT LIE!
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