God’s Simple Plan of Salvation taken from I John
Úvod
1 John 5:13 Tyto věci psal jsem vám věřícím ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život, a
abyste věřili ve jméno Syna Božího.

1. My všichni jsme hříšníci.
I John 1:8 Pakliť díme, že hříchu nemáme, sami se svodíme, a pravdy v nás není.
I John 5:16-17 Viděl-li by kdo bratra svého hřešícího hříchem ne k smrti, modliž se za něj, a dáť jemu Bůh
život, totiž hřešícím ne k smrti. Jestiť hřích k smrti; ne za ten, pravím, aby se modlil. Každá nepravost jestiť
hřích, ale jestiť hřích ne k smrti.
1 John 3:6 Každý tedy, kdož v něm zůstává, nehřeší; ale každý, kdož hřeší, neviděl ho, aniž ho poznal.

My všichni jsme hříšníci.

2. Je cena za ten hřích.
1 John 5:19 Víme, že z Boha jsme, ale svět všecken ve zlém leží.
I John 5:12 Kdožť má Syna Božího, máť život; kdož nemá Syna Božího, života nemá.
1 John 3:15 Každý, kdož nenávidí bratra svého, vražedlník jest, a víte, že žádný vražedlník nemá života
věčného v sobě zůstávajícího.

3. Kristus zemřel za naše hříchy.
1 John 4:10 V tomť jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on miloval nás, a poslal Syna svého
obět slitování za hříchy naše.

Kristus zemřel za naše hříchy.
1 John 4:2-3 Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává Jezukrista v těle přišlého, z Boha
jest. Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest ten duch
antikristův, o kterémž jste slýchali, že přijíti má, a jižť jest nyní na světě.
I John 5:11 A totoť jest svědectví to, že život věčný dal nám Bůh, a ten život v Synu jeho jest.

4. Musíme dát naši víru a důvěru v Krista, aby byli spaseni.
I John 5:14-15 A totoť jest to smělé doufání, kteréž máme k němu, že začež bychom koli prosili podle vůle
jeho, slyší nás. A kdyžť víme, že nás slyší, prosili-li bychom zač, tedyť víme, že máme některé prosby
naplněné, kteréž jsme předkládali jemu.
Římanům 10:9-10,13 Totiž, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z
mrtvých, spasen budeš. Nebo srdcem se věří k spravedlnosti, ale ústy vyznání děje se k spasení. Každý zajisté,
kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.

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.“
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