
Bożym planie zbawienia Simple pochodzi z I Jana

Wprowadzenie
I Jana 5:13    Te rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, iż macie
żywot wieczny, i abyście wierzyli w imię Syna Bożego.

1. Ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami!
I Jana 5:16-17   Jeźliby kto widział brata swego grzeszącego grzechem nie na śmierć, niechże się modli za nim,
a da mu Bóg żywot, to jest grzeszącym nie na śmierć. Jestci grzech na śmierć; nie za tym, mówię, aby się kto
modlił.  Wszelka niesprawiedliwość jest grzech; ale jest grzech nie na śmierć.

1 Jana 3:6   Wszelki tedy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; ale ktokolwiek grzeszy, nie widział go, ani go
poznał.

2. Ponieważ jest cena za grzech!
I Jana 5:19    Wiemy, iż z Boga jesteśmy; ale świat wszystek w złem położony jest.

I Jana 5:12    Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.

1 Jana 3:15   Każdy, co nienawidzi brata swego, mężobójcą jest; a wiecie, iż żaden mężobójca nie ma żywota
wiecznego w sobie zostawającego.

3. Ponieważ Jezus umarł i zapłacił za nasze grzechy na krzyżu!
1 Jana 4:10    W tem jest miłość, nie iżbyśmy my umiłowali Boga, ale iż on umiłował nas i posłał Syna swego,
aby był ubłaganiem za grzechy nasze.



Chrystus umarł za grzeszników!

1 Jana 4:2-3    Przez to poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, iż Jezus Chrystus w ciele
przyszedł, z Boga jest.  Ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z
Boga; ale ten jest on duch antychrystowy, o którymeście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie.

I Jana 5:11  A toć jest świadectwo, iż nam Bóg dał żywot wieczny; a ten żywot jest w Synu jego.

IV Musisz uwierzyć w Pana i będziesz miał życie wieczne!

I Jana 5:14-15    A toć jest ufanie, które mamy do niego, iż jeźlibyśmy o co prosili według woli jego, słyszy nas.
A jeźli wiemy, iż nas słyszy, o cokolwiek byśmy prosili, tedy wiemy, iż mamy te rzeczy, o któreśmy go prosili.

Jeśli chcesz pojednać się z Bogiem, oto przykładowa modlitwa. Pamiętaj, że wypowiedzenie
słów tej czy jakiejkolwiek innej modlitwy nie da Ci zbawienia. Jedynie zaufanie Jezusowi



Chrystusowi może zbawić Cię od grzechu. Ta modlitwa stanowi tylko sposób, by wyznać Bogu
Twoją wiarę w Niego i podziękować Mu za troskę o Twoje zbawienie.

Boże, wiem,

że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na mękę. Ale Jezus Chrystus wziął na siebie
karę, na którą zasłużyłem po to, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę.
Odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Dzięki Ci za Twoją cudowną
łaskę i przebaczenie! Amen!”
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