ISTEN Simple Plan of Salvation I János
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!
I John 5:16-17 Ha valaki látja, hogy az õ atyjafia vétkezik, [de] nem halálos bûnt, könyörögjön, és [az] [Isten]
életet ad annak, a ki nem halálos bûnnel vétkezik. Van halálos bûn; nem az ilyenért mondom, hogy
könyörögjön. Minden igazságtalanság bûn; de van nem halálos bûn [is].
1 John 3:6 A ki õ benne marad, egy sem esik bûnbe; a ki bûnbe esik, egy sem látta õt, sem meg nem ismerte õt.

Mindannyian bűnösök!

2. Mert van egy ár bűn!
I John 5:19 Tudjuk, hogy Istentõl vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.
I John 5:12 A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.
1 John 3:15 A ki gyûlöli az õ atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs
örök élete, a mi megmaradhatna õ benne.

3. Mert Jézus meghalt és fizetett a bűneinkért a kereszten!
1 John 4:10 Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy õ szeretett minket, és elküldte
az õ Fiát engesztelõ áldozatul a mi bûneinkért.

Jézus meghalt a bűnösökért!
1 John 4:2-3 Errõl ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja,
az Istentõl van; És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentõl: és az az
antikrisztus [lelke,] a melyrõl hallottátok, hogy eljõ; és most e világban van már.
I John 5:11 És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az õ Fiában van.

4. Meg kell tenni a hitünket és bizalmunkat Krisztus egyedül!
I John 5:14-15 És ez az a bizodalom, a melylyel õ hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az õ akarata szerint,
meghallgat minket: És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a
kéréseink, a melyeket kértünk õ tõle.

Ako želiš imati dobar odnos s Bogom, ovdje je primjer molitve. Zapamti, samo izgovaranje ove
molitve, ili bilo koje druge molitve, neće te spasiti. Od tvoga grijeha može te spasiti jedino vjera
u Krista. Ova je molitva samo način na koji možeš Bogu izraziti svoju vjeru u Njega te mu
zahvaliti mu što ti je omogućio spasenje. »

Bože,
znam da sam sagriješio protiv Tebe i da zaslužujem kaznu. Ali Isus je preuzeo kaznu koju
zaslužujem i oprostio mi zbog toga što vjerujem u Njega. Okrećem se od svoga grijeha i
pouzdajem se u tebe za spasenje. Hvala Ti za tvoju predivnu milost i oproštenje – dar
vječnoga života! Amen!«
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