
ISTEN Simple Plan of Salvation  
 

Bevezetés 
 
I John 5:13   Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek 
van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében. 
  
1.   Mert mindannyian bűnösök!  
 
Rómaiak 3:10   A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; 
 
Rómaiak 3:23   Mert mindnyájan vétkeztek, és szûkölködnek az Isten dicsõsége nélkül. 
 
Rómaiak 5:12   Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bûn és a bûn által a halál, és akképen a 
halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek; 
 

 
Mert mindannyian bűnösök! 

 
II   Mert van egy ár bűn!   
 
Rómaiak 6:23   “Mert a bûn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus 
Jézusban.” 
 
Revelation 21:8   A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és 
bûbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tûzzel és kénkõvel égõ tóban 
[lesz], a mi a második halál. 
   
III   Mert Jézus meghalt és fizetett a bűneinkért a kereszten!  
 
Rómaiak 5:6   Mert Krisztus, mikor még erõtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. 
 
Rómaiak 5:8  Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bûnösök 
voltunk, Krisztus érettünk meghalt. 
 



Rómaiak 14:9  Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind 
élõkön uralkodjék. 
 
Rómaiak 6:23   “Mert a bûn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus 
Jézusban.” 
 

 
Krisztus meghalt a bűnösökért! 

 
IV   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 
 



 
 
V.   Meg kell tenni a hitünket és bizalmunkat Krisztus annak 
érdekében, hogy megmentsen. 
  
Rómaiak 4:24   Hanem mi érettünk is, a kiknek majd tulajdoníttatik, azoknak tudniillik, a kik hisznek Abban, a 
ki feltámasztotta a mi Urunkat a Jézust a halálból, 
 
Rómaiak 10:9-10,13   Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 
feltámasztotta õt a halálból, megtartatol.  Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az 
idvességre.  Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. 
 
 
Akkor íme egy minta-imádság. Ne felejtsd el, hogy ez az imádság, vagy bármely más imádság 
nem fog megmenteni. Egyedül a Jézusban való bizalom tud megmenteni a bűntől. Ez az ima 
egyszerűen egy módja annak, hogy kimutasd a hitedet Istennek és megköszönd neki, hogy 
üdvösséget ad. “Istenem tudom, hogy vétkeztem ellened és büntetést érdemlek.  
 
 
De Jézus  
 
Krisztus átvette a büntetést amit érdemlek, ezért hit által megbocsátást kaphatok. 
Elfordulok a bűnömtől és benned bízom az Üdvösségért. Köszönöm Neked a Te csodálatos 
kegyelmedet és megbocsátásodat – az örök életet! Ámen!” 
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