ISTEN Simple Plan of Salvation János

Jézus miért hal meg?
1. Az ember természeténél fogva nem gonosz (rossz).
János 3:19 Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget,
mint a világosságot; mert az õ cselekedeteik gonoszak valának.

Mindannyian bűnösök!

2. Azáltal, hogy a természet vagyunk ítélve.
János 6:40 Az pedig annak az akarata, a ki elküldött engem, hogy mindaz, a ki látja a Fiút és hisz õ benne, örök
élete legyen; és én feltámaszszam azt azt utolsó napon.
János 3:18 A ki hiszen õ benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt

az Isten egyszülött Fiának nevében.
János 3:36 A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten
haragja marad rajta.

Van egy költség bűn!

3. Jézus volt a világon, és meghalt értünk.
János 14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én
általam.
János 3:17 Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy
megtartassék a világ általa.
János 1:10 A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt.
János 1:12 Valakik pedig befogadák õt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az õ
nevében hisznek;

4. Megváltás egy ingyenes ajándék, nem a jó cselekedetek. Meg kell
venni Isten szó, és bizalmat Jézus egyedül!
Ephesians 2:8-9 Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez; Nem
cselekedetekbõl, hogy senki ne kérkedjék.
Titus 3:5 Nem az igazságnak cselekedeteibõl, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az õ irgalmasságából tartott
meg minket az újjászületésnek fürdõje és a Szent Lélek megújítása által,
Apostolok Cselekedetei 4:12 És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég
alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk

5. Hinned kell az Úr, és akkor örök élete legyen!
János 5:24 Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem
elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
János 6:47 Bizony, bizony mondom néktek: A ki én bennem hisz, örök élete van annak.
János 10:28 És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja õket az én
kezembõl.

Ako želiš imati dobar odnos s Bogom, ovdje je primjer molitve. Zapamti, samo izgovaranje ove
molitve, ili bilo koje druge molitve, neće te spasiti. Od tvoga grijeha može te spasiti jedino vjera
u Krista. Ova je molitva samo način na koji možeš Bogu izraziti svoju vjeru u Njega te mu
zahvaliti mu što ti je omogućio spasenje. »
Bože,
znam da sam sagriješio protiv Tebe i da zaslužujem kaznu. Ali Isus je preuzeo kaznu koju
zaslužujem i oprostio mi zbog toga što vjerujem u Njega. Okrećem se od svoga grijeha i
pouzdajem se u tebe za spasenje. Hvala Ti za tvoju predivnu milost i oproštenje – dar
vječnoga života! Amen!«
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