BOŽÍ SIMPLE PLAN spásy z JOHN

Proč Ježíš zemřel?
1. Člověk od přírody není zlé (špatné).
John 3:19 “Pro takové lidi je osudné, že na svět přišlo světlo, ale oni se nechtějí vzdát tmy, protože
doufají, že ta zakryje jejich viny.”

My všichni jsme hříšníci!
2. Tím, že příroda jsme odsouzeni.

John 6:40 “Boží vůle je, aby každý, kdo se rozhodne pro Syna a uvěří v něho, získal věčný život. Já
ho vzkřísím v onen den."
John 3:18 “Kdo v něho věří, unikne odsouzení. Kdo však v něho nevěří, odsuzuje sám sebe, protože
odmítá milost nabízenou samým Bohem..”
John 3:36b “…má věčný život. Kdo mu nedůvěřuje, místo života ho stíhá Boží hněv."

Tam je cena za naše hříchy.
3. Ježíš byl na světě a on zemřel za nás.
John 14:6 “Ježíš mu na to řekl: "Já jsem cesta k Bohu, pravda o Bohu a život s Bohem. Proto k
mému Otci můžete přijít jen skrze mne..”
John 3:17 Bůh svého Syna neposlal proto, aby svět odsoudil, ale zachránil.
John 1:10,12 Přišel na zem, kterou stvořila k lidem, které miloval,ale oni ho nepřijali. Těm však, kteří
ho přece přijalia uvěřili v něho,otevřel přístup do Boží rodiny.

4. Spasení je dar, ne dobré skutky. Musíte vzít Boží slovo pro to, a důvěra Ježíši sám!

AKTY 4: 12 Jenom on je Spasitel a nečekejte, že se ozve ještě jiné jméno, které by znamenalo
záchranu."
EFEZSKÝM 2: 8-9 Je to skutečně milost, že jste zachráněni. Sami k tomu nemůžete přidat nic, než
že s důvěrou přijmete, co Bůh pro vás učinil. Na své záchraně nemáte vlastní zásluhy. Je to Boží dar.
Sami nemáme nic, s čím bychom se před Bohem mohli pochlubit.
TITUS 3: 5 Neučinil to kvůli našim kdovíjakým zásluhám, ale ze své laskavosti a soucitu. Očistil nás
od všech hříchů

5. Musíte věřit v Pána a budete mít věčný život!
John 5:24 “Ujišťuji vás, že každý, kdo přijímá moje slovo jako slovo Boha, má věčný život a unikl
smrti při soudu..”
John 6:47 “ Znovu vám opakuji, že každý, kdo mi uvěří, získává věčný život..”
John 10:28 a dávám jim věčný život. Vysvobodím je ze smrti, nikdo a nic mi je z ruky nevyrve.

Jestliže chceš přijmout Ježíše Krista za svého Spasitele, je tu modlitba, kterou se můžeš modlit.
Pamatuj, že odříkáni této ani jiné modlitby tě nespasí. Jedině víra v Krista Ježíše tě může
zachránit od hříchu. Tato modlitba je jednoduchý způsob, jak vyjádřit svou víru v Boha a
poděkovat mu za darované odpuštění. „
Bože, vím,
že jsem zhřešil proti tobě a zasluhuji potrestání. Ale Ježíš Kristus vzal na sebe trest, který
jsem si zasloužil já, abych já skrze víru získal odpuštění. Odvracím se od svého hříchu a
vkládám svou důvěru v Tebe, že mně spasíš. Děkuji Ti za úžasnou milost a odpuštění.
Amen.“

Amazing Grace Publishing *100 Lakeview Court * Joshua TX 76058 * 817-426-1828 * E-Mail JamesAV@aol.com

