Jumalan Yksinkertainen Pelastussuunnitelma
YSTAVANI: Kysyn sinulta kaikkein tärkeimmän elämän kysymyksen. Ilosi tahi surusi
IANKAIKKI- SUUDESSA on riippuvainen siittä. Kysymys on: Oletko PELASTETTU? Se ei
tarkoita sitä oletko jonkun seurakunnan jäsen, vaan oletko PELASTETTU? Se ei tarkoita kuinka
hyvä olet, vaan oletlko PELASTETTU? Ei yksikään voi iloita Jumalan siunauksista tahi mennä
taivaaseen pelastumatto- mana. Jeesus sanoi Nikodeemukselle: “SINUN TULEE UUDESTAAN
SYNTYA” (Joh. 3:7). Jumala on antanut meille sanassan AINOAN pelastus suunitelman.
Suunitelma on yksinkertainen, sinä voit pelastua TANAPAIVANA.
Ensiksi, ystäväni sinun tulee tuntea ETTA OLET SYNTINEN.
“Ei ole kettään vanhurskasta, ei ainoatakaan” (Room. 3:10).
“Ei ole eroitusta, sillä KAIKKI ovat syntiä tehneet, ja ovat Jumalan kirkautta vailla” (Room.
3:22,23).
Sinulla ei ole tilaisuutta pelastukseen, ennenkuin huomaat olevasi SYNTINEN.
Sentähden että olet syntinen, sinä olet TUOMITTU KUOLEMAAN.
“Sillä synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23).
“Kun synti on täysin kehittynyt, synnyttää se kuoleman” (Jaak. 1:15).
Tämä tarkoitta Jumalasta iankaikkisesti erotettuna olemista HELVETISSA.
Kuinka hirvittävä, niin ystäväni, mutta se on totta. Mutta Jumala rakasti sinua niin paljon, että
HAN ANTOI AINOKAISEN POIKANSA Jeesuksen Kristuksen synteisi tähden kärsiä ja kuolla
SINUN edestäsi.
“Sen (Jeesuksen) joka ei synnistä tietänyt, HAN meidän edestämme teki SYNNIKSI, että
me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi” (2 Kor. 5:21). Joka ITSE kantoi ruumiissaan
MEIDAN syntimme ristinpuuhun, jotta me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskautta
varten; ja hänen verihaavainsa kautta te olette PARANTUNEET (1 Piet. 2:24).
Emme voi ymmärtää kuinka syntimme oli pantu Jeesuksen kannettavaksi, mutta Jumala
sanassaan SANOO niin olevan. NIIN SYNTISI ystäväni oli Jeesuksen kannettavana, ja HAN
KUOLI SINUN EDESTASL. Se on tosi. Jumala ei voi valhetella.
Filipin vanginvartija kysyi Paavalilta ja Siilaalta: Mitä minun on tekeminen että pelastuisin?
Niin he sanoivat: “USKO HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN, niin PELASTUT ja
perhekuntasi” (Apt. 16:30, 31).
Yksinkertaisesti, usko HANEEN. joka kantoi SINUN SYNTISI ja KUOLI SINUN TAHTESI. Nyt
huuda avuksesi HANTA.
“Sillä, jokainen, joka avuksi huutaa HERRAN nimeä, on PELASTUVA” (Room. 10:13).
Ensimmäinen rukous SYNTISEN rukoiltavaksi on (Luuk. 18:13). “Jumala ole MINULLE
SYNTISELLE ARMOLLINEN”. Olet siis syntinen, ja varmasti olet murheellinen siitä, syystä juuri
NYT, kun olet kääntynyt sydämessäsi Jumalan puoleen rukouksessa, sinun ei tarvitse kauan
eikä ääneen rukoilla, sillä Jumala on HALUKAS pelastamaan sinut. Sano vain: Jumala olen
syntinen ja murheellinen. Ole ARMOLLINEN minulle ja PELASTA minut Jeesuksen tähden.
Nyt juuri ota HANET vastaan HANEN sanassaan.
“Jokainen (siihen sisältyy SINA) joka avuksi huutaa HERRAN nimeä on PELASTUVA’’.
(Room. 10:13) ON PELASTUVA, ei sellainen joka saatta tai voi pelastua, vaan joka on
PELASTUVA.
Ota Jumala niinkuin Hänen SANASSAAN on sanottuna, kun olet sen tehnyt mitä Hän on
käskenyt, VAADI PELASTUS USKON KAUTTA HANEN SANANSA mukaan. USKO JA SINA
PELASTUT. JEESUS AINOSTAAN voi SINUT PELASTAA EIKA KUKAAN MUU. Ei kirkko, ei
salaseura, eivät hyvät työt.

Yksinkertainen pelastus suunitelma on tämä: SINA OLET SYNTINEN, koska olet syntinen,
sinun TAYTYY KUOLLA tahi uskoa Kristukseen, joka kuoli SIJAISENASI RISTILLA. Tuntiessasi
itsesi syntiseksi, pyydä HANEN armoaan ja itsellesi pelastusta JEESUKSEN NIMEEN. Usko
HANEN SANANSA ja USKON KAUTTA VAADI ITSELLES PELASTUS. Sinä voit sanoa:
Varmastikaan se ei ole kaikki, mitä tulee tehdä, että pelastun. Ehdottomasti se on siinä kaikki:
Kiitos Jumalalle siita, että monta on voitettu Kristukselle tällä yksinkertaisella suunitelmalla.
Se on raamatullinen. Se on Jumalan suunnitelma. Ystäväni, USKO SE JA SEURAA SITA
TANAPAIVANA. Nyt on aika—Tänään on se päivä.
“Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä” (2 Kor. 6:2).
“Alä kehu huomisesta päivästä, sillä et tiedä, mitä päivä synnyttääl” (San. 27:1).
Jos se ei ole täydellisesti selvä, LUE SE YHA UUDELLEEN, kunnes ymmärrät sen. Alä
pane tätä lehtistä pois, ennenkuin olet tehnyt sen. SINUN SIELUSI on arvokkaampi kun koko
maailma.
“Sillä mitä hyötyä on ihmisellä siitä jos hän voitta omakseen koko maailman, mutta menettää
sielunsa? Taikka mitä antaa ihminen sielunsa lunaiksi? (Mark 8:36,37).
Ole varma, että olet pelastettu. Sinä tarvitset pelastuksen ennen kaikkea muuta. Jos kadotat
sielusi, kadotat taivaan ja kaikki. Jumala auttaa sinua pelastumaan tänäpäivänä.
HAN pelastaa sinut, ja PITAA SINUT PELASTETTUNA.
“Teitä ei ole tavannut suurempi kuisaus kuin minkä ihminen voi kestää: mutta Jumala
on uskollinen, joka ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän
valmistaa pääsönkin siitä, niin että voitte sen kestää” (1 Kor. 10:13).
Alä luota tunteisiisi, ne vaihtuvat, LUOTA JUMALAN LUPAUKSIIN ne ei koskaan vaihtele.
Jälkeen kuin olet pelastettu, on KOLME ASIAA SINUN OPITTAVA päivittäin kasvaaksesi
hengellisesti.
RUKOILE—Sinä puhut Jumalalle. LUE RAAMATTUA. Jumala puhuu sinulle. TODISTA—Sinä
puhut Jumalan puolesta.
“Sentähden, jokainen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, hänet minäkin tunnustan Isäni
edessä, joka on taivaissa” (Matt. 10:32).
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