
SIMPLE Božji načrt odrešenja od Jánov 

 

Zakaj Jezus Die? 
 

1. Človek po svoji naravi ne zlo (napačno). 
 
Jánov 3:19   A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky 
boli zlé. 
 

 

Vsi smo grešniki! 
 

2.   S tem naravi smo obsodili. 
 
Jánov 6:40   Lebo to je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný 
život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. 
 



Jánov 3:18   Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno 
jednorodeného Syna Božieho. 
 
Jánov 3:36   Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev 
Boží zostáva na ňom. 
 

 

Obstaja strošek za greh! 
 

3.   Jezus je bil v svetu in je umrl za nas. 
 
Jánov 14:6   A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.  
 
Jánov 3:17   Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. 
 
Jánov 1:10,12   Na svete bol, a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal!  Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal 
právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno; 
 
4.   Salvation je darilo, ne po dobrih delih. Morate sprejeti Božjo 
besedo za to, in zaupanje Jezus sam! 
 
Skutky 4:12   A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané 
niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. 
 
Efezským 2:8-9   Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,  nie zo skutkov, aby sa 
niekto nechválil. 
    
Títovi 3:5   nie zo skutkov spravedlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás 
spasil kúpeľom opätného splodenia a obnovením Svätého Ducha, 
 
5.   Morate verjeti v Gospoda in boste imeli večno življenje! 
 



Jánov 5:24   Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný 
život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života. 
 
Jánov 6:47   Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život.  
 

 

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 
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