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GOIKO LAGUNTZA
“Goiko Laguntza”, gaika aukeraturiko Bibliako  

zatien bilduma bat da. Uste dugu Liburu Santuen  
oharrik onena Biblia bera dela.

Jainkoaren Hitzak, “goitik dator” eta, laguntza 
onena da Jain koaren gose-egarri diren bihotzentzat. 
Pertsona bat damutzen duenean, pekatua uzten du,  
eta Jesu Kristo Jauna gonbidatzen du bere  
bihotzan bizitzeko, eta bihotz-bihotzez sinesten du 
Jesu Kristo Salbatzailea dela, Jauna agertzen zaio, eta 
berari ematen dio bere poza eta bakea sinesten duen  
bihotzari. Nik esperientzia hau 1950 ko urtean  
sentitu nuen, eta sekula ez da eten barruko elkartasuna 
Jaunaren eta nire artean. Ordua da zuk oraintxe  
Hura hartzeko zure Salbatzaile eta Jauna bezala,  
oraindik hartu ez baduzu.            –Argitaratzaileak

JAINKOAREN SALBAZIO -BIDEA
Salbatzaile bat behar dut.

Denek egin baitzuten bekatu 
eta denak aurkitzen dira ge- 
roztik Jainkoaren aintzarik  
ga- be.       –Erromatarrei 3:23

Kristo hil zen nire alde.
Kristo bera ere giza bekatu-

engatik hil zen, eta behin betiko 
hil ere, errugabea er ru dun-  
engatik, zuek Jain koa ren ga na 
eramateko.            –1 Pedro 3:18a

Nire bekatuz damutu behar dut.
Bere hutsegiteak ezkutatzen 

di tuenak ondoren txarra izan- 
go du, aitortu eta damutzen de-
nak errukia lortuko.  

–Esaera Zaharrak 28:13

Sinesmenaren bidez Jesus 
onartu behar dut.

Onartu zuten guztiei, ordea, 
berarengan sinesten dutenei, 
alegia, Jainkoaren seme-alaba 
izateko ahalmena eman zien.

–Joan 1:12
Nire salbamenaz segur

izan dezaket.
Semea berekin duenak bizia 

du.                  –1 Joan 5:12a
“Bene-benetan diotsuet: Nire 

mezua onartu eta bidali naue-
narengan sinesten duenak be -
tiko bizia du. Ez da kondena tua 
izango; igaroa da dagoe neko 
heriotzatik bizit za ra”.   

–Joan 5:24
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