Simple Plan Božje Salvation, vzetih iz I John
Predstavitev
I Jánov 5:13 To som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho nato, aby ste vedeli, že máte večný život a aby
ste verili v meno Syna Božieho.

1. Vsi smo grešniki!
I. Jánov 5:16-17 Keby niekto videl svojho brata, že hreší hriechom nie na smrť, bude prosiť za neho, a Bôh mu
dá život, tým, ktorí hrešia nie na smrť. Je hriech na smrť, o tom nehovorím, aby o ten prosil. Každá neprávosť
je hriechom, ale je hriech nie na smrť.
I Jánov 3:6 Nikto, kto zostáva v ňom, nehreší, a nikto, kto hreší, ho nevidel ani ho nepoznal.

Vsi smo grešniki!

2. Obstaja strošek za greh!
1. Jánov 5:19 Vieme, že sme z Boha, a celý svet leží vo zlom.
1. Jánov 5:12 Ten, kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.
1. Jánov 3:15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom, a viete, že niktorý vrah nemá večného života,
zostávajúceho v sebe.

3. Jezus je umrl in plačal za naše grehe na križu!
1 Jánov 4:10 V tomto je láska: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho
Syna jako smierenie za naše hriechy.

Kristus je umrl za grešnike!
1 Jánov 4:2-3 Po tomto znajte Ducha Božieho: každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, je z
Boha; a každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, nie je z Boha, a to je ten duch antikristov, o
ktorom duchu ste počuli, že prijde, a je už aj teraz na svete.
1. Jánov 5:11 A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi.

4. Moramo dati našo vero in zaupanje v Kristusa samega!
1. Jánov 5:14-15 A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k nemu, že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, čuje
nás. A keď vieme, že nás čuje, za čokoľvek prosíme, vieme, že máme splnené svoje prosby, ktoré sme prosili
od neho.

Postavite svojo vero v Kristusa samega!
Če želite vedeti zagotovo prav zdaj, da boš šel v nebesa, molili to molitev, vendar pa mora
pomeniti, če je iz srca.
Dragi Gospod,
Vem, da sem grešnik in si zaslužim pekel, ampak da je Jezus umrl na križu, je bil pokopan
in tri dni kasneje je vstal od mrtvih za svoje grehe. Zdaj zaupanje Jezus, da me reši in me
odpeljal v nebesa, ko bom umrl. Sem ga prosil, da mi oprostite za vse moje grehe. Amen

