BOŽÍ SIMPLE PLAN spásy
Úvod
I John 5:13 Tyto věci psal jsem vám věřícím ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život, a
abyste věřili ve jméno Syna Božího.

1. My všichni jsme hříšníci!
Izaiáš 50:10 Kdo jest mezi vámi, ješto se bojí Hospodina, poslouchej hlasu služebníka jeho. Kdo
jest, ješto chodí v temnostech, a nemá žádného světla, doufej ve jméno Hospodinovo, a zpolehni
na Boha svého.
Izaiáš 53:6 Těla svého nastavuji bijícím, a líce svého rvoucím mne, tváři své neskrývám od
pohanění a plvání.
Izaiáš 64:6 Ačkoli jsme jako nečistý my všickni, a jako roucho ohyzdné všecky spravedlnosti naše.
Pročež pršíme jako list my všickni, a nepravosti naše jako vítr zachvacují nás.

2. Tam je cena pro tento hřích!
Izaiáš 55:6-7 Hledejte Hospodina, pokudž může nalezen býti; vzývejte ho, pokudž blízko jest.
Opusť bezbožný cestu svou, a člověk nepravý myšlení svá, a nechť se navrátí k Hospodinu, i slitujeť
se nad ním, a k Bohu našemu, nebť jest hojný k odpuštění.
Luke 16:15 I dí jim: Vy jste, ješto se sami spravedliví činíte před lidmi, ale Bůhť zná srdce vaše; nebo což jest
u lidí vysokého, ohavnost jest před Bohem.

Tam je cena za hřích!

3. Ježíš zemřel a zaplatil za naše hříchy na kříži!
Izaiáš 53:4-7 Panovník Hospodin dal mi jazyk umělý, abych uměl příhodně ustalému mluviti slova.
Probuzuje každého jitra, probuzuje mi uši, abych slyšel, tak jako pilně se učící. Panovník Hospodin
otvírá mi uši, a já se nepostavuji zpurně, aniž se nazpět odvracím. Těla svého nastavuji bijícím, a
líce svého rvoucím mne, tváři své neskrývám od pohanění a plvání. Nebo Panovník Hospodin
spomáhá mi, pročež nebývám zahanben. Pro touž příčinu nastavuji tváři své jako škřemene; nebo
vím, že nebudu zahanben.

4. Musíme dát naši víru a důvěru v Krista samotného!
Izaiáš 50:10 Kdo jest mezi vámi, ješto se bojí Hospodina, poslouchej hlasu služebníka jeho. Kdo
jest, ješto chodí v temnostech, a nemá žádného světla, doufej ve jméno Hospodinovo, a zpolehni
na Boha svého.
Izaiáš 1:18 Poďtež nu, a poukažme sobě, praví Hospodin:Budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát
barvený, jako sníh zbělejí; budou-li červení jako šarlat, jako vlna budou.
Římanům 10:9-10,13 Totiž, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z
mrtvých, spasen budeš. Nebo srdcem se věří k spravedlnosti, ale ústy vyznání děje se k spasení. Každý zajisté,
kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.

Jestliže chceš přijmout Ježíše Krista za svého Spasitele, je tu modlitba, kterou se můžeš modlit.
Pamatuj, že odříkáni této ani jiné modlitby tě nespasí. Jedině víra v Krista Ježíše tě může
zachránit od hříchu. Tato modlitba je jednoduchý způsob, jak vyjádřit svou víru v Boha a
poděkovat mu za darované odpuštění. „

Bože, vím,
že jsem zhřešil proti tobě a zasluhuji potrestání. Ale Ježíš Kristus vzal na sebe trest, který
jsem si zasloužil já, abych já skrze víru získal odpuštění. Odvracím se od svého hříchu a
vkládám svou důvěru v Tebe, že mně spasíš. Děkuji Ti za úžasnou milost a odpuštění.
Amen.“

AMEN
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