
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN

Why did Jesus die?

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

John 3:19 ብርሃንም ወደ ዓለም ስለ መጣ ሰዎችም ሥራቸው ክፉ ነበርና ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ስለ ወደዱ ፍርዱ ይህ ነው።

We are all sinners!

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

John 6:40 ልጅንም አይቶ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወትን እንዲያገኝ የአባቴ ፈቃድ ይህ ነው፥ እኔም በመጨረሻው
ቀን አስነሣዋለሁ።

John 3:18 በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም፤ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል።



John 3:36 በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፤ በልጁ የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቍጣ በእርሱ ላይ ይኖራል እንጂ
ሕይወትን አያይም።

There is a cost for sins!

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

John 14:6 ኢየሱስም። እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም።

John 3:17 ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ፥ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አልላከውምና።

John 1:10,12 በዓለም ነበረ፥ ዓለሙም በእርሱ ሆነ፥ ዓለሙም አላወቀውም። ለተቀበሉት ሁሉ ግን፥ በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ
የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው፤

4. ከእግዚአብሔር ለምታገኘው ምሕረትንም ዋጋ መክፈል አትችልም።

Acts 4:12 መዳንም በሌላ በማንም የለም፤ እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና።

Ephesians 2:8-9 ጸጋው በእምነት አድኖአችኋልና፤ ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም፤ ማንም እንዳይመካ ከሥራ
አይደለም።

Titus 3:5 እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ፥ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለ
ነበረው ሥራ አይደለም፤

5. የኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት አምነኽ ከተቀበልክ፣ ምሕረትን ታገኛህ።

John 5:24 እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፥ ከሞትም ወደ ሕይወት
ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም።

John 6:47 እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው።

John 10:28 እኔም የዘላለም ሕይወትን እሰጣቸዋለሁ፥ ለዘላለምም አይጠፉም፥ ከእጄም ማንም አይነጥቃቸውም።



“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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