Prosty Boży plan zbawienia od JANA

Dlaczego Jezus umarł?

1.

Człowiek z natury nie zła (źle).

Jana 3:19 “A tenci jest sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż
światłość; bo były złe uczynki ich.”

Wszyscy jesteśmy grzesznikami!

2. W tym charakterze jesteśmy skazani.
Jana 6:40 “A tać jest wola onego, który mię posłał, aby każdy, kto widzi Syna, a wierzy weń, miał żywot
wieczny; a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień.”
Jana 3:18 “Kto wierzy weń, nie będzie osądzony; ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię
jednorodzonego Syna Bożego.”

Jana 3:36b “…ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim.”

Nie ma kosztów za nasze grzechy.

3. Jezus był na świecie i umarł za nas.
Jana 14:6 “Rzekł mu Jezus: Jamci jest ta droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez
mię.”
Jana 3:17 Boć nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przezeń.
Jana 1:10,12 “Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest; ale go świat nie poznał. Lecz którzykolwiek go
przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię jego.”

4. Zbawienie jest darem, a nie przez dobre uczynki. Musisz wziąć za
słowo Boże, a Jezusa zaufania w spokoju!
Dzieje Apostolskie 4:12 I nie masz w żadnym innym zbawienia; albowiem nie masz żadnego imienia pod
niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni.
Efezów 2:8-9 Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest; Nie z
uczynków, aby się kto nie chlubił.
Tytusa 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił
nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego,

5.

Musisz uwierzyć w Pana i będziesz miał życie wieczne!

Jana 5:24 “Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mię posłał,
ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota.”
Jana 6:47 “Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto w mię wierzy, ma żywot wieczny.”

Jana 10:28 “A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej.”.

Jeśli chcesz pojednać się z Bogiem, oto przykładowa modlitwa. Pamiętaj, że wypowiedzenie
słów tej czy jakiejkolwiek innej modlitwy nie da Ci zbawienia. Jedynie zaufanie Jezusowi
Chrystusowi może zbawić Cię od grzechu. Ta modlitwa stanowi tylko sposób, by wyznać Bogu
Twoją wiarę w Niego i podziękować Mu za troskę o Twoje zbawienie.
Boże, wiem,
że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na mękę. Ale Jezus Chrystus wziął na siebie
karę, na którą zasłużyłem po to, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę.
Odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Dzięki Ci za Twoją cudowną
łaskę i przebaczenie! Amen!”
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