
SIMPLE Božji načrt odrešenja 
 

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.  
 
I   Vsi smo grešniki 
 
Rimanom 3:10   ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného; 
 
Rimanom 3:23   Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej  
 
Rimanom 5:12   Preto jako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť 
na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili – 
 

 
Vsi smo grešniki! 

 
II   je cena za to greh. 
 
Rimanom 6:23   “Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v 
našom Pánovi.” 
 
Rimanom 5:12   Preto jako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť 
na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili - 
 
Zjavenie 21:8   Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a 
všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť. 
   
III Kristus je umrl za naše grehe. 
 
Rimanom 5:6   Lebo Kristus, keď sme ešte boli slabí, ešte za času zomrel za bezbožných. 



Rimanom 5:8   Ale Bôh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus 
zomrel za nás. 
 
Rimanom 14:9   Lebo nato Kristus i zomrel i vstal i ožil, aby panoval i nad mŕtvymi i nad živými. 
 
Rimanom 6:23   “Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v 
našom Pánovi.” 
 

 

Kristus je umrl za grešnike! 
 

IV 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, 
 



 

V moramo dati našo vero in zaupanje v Kristusa, da bi shranili 
 
Rimanom 4:24   ale aj pre nás, ktorým sa má počítať, nám veriacim na toho, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho Pána, 
z mŕtvych,  
 
Rimanom 10:9-10,13   Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh 
vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.  Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spaseni.  
Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. 
 
 
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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