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.

1. Vsi smo grešniki!
Izaiáš 50:10 Kto je medzi vami taký, ktorý sa bojí Hospodina a počúva na hlas jeho služobníka? Kto taký,
ktorý chodí vo tmách a nemá jasu svetla? Nech sa nadeje na meno Hospodina a nech sa spoľahne na svojho
Boha!
Izaiáš 53:6 My všetci sme zblúdili jako ovce; každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu, a Hospodin
uvalil na neho neprávosť všetkých nás.
Izaiáš 64:6 Lebo sme všetci jako nečistý, a všetky naše spravedlivosti sú jako ohyzdné rúcho; vädneme všetci
jako lístie a padáme, a naše neprávosti nás preč odnášajú ako vietor.
Izaiáš 1:18 Nože poďte a pravoťme sa potom! hovorí Hospodin: Keby boly vaše hriechy jako šarlát, budú biele
jako sneh; keby boly červené jako červec, dvakrát farbený, budú jako vlna.

2. Tam je cena za to greh!
Izaiáš 55:6-7 Hľadajte Hospodina, dokiaľ ho možno najsť! Volajte na neho, dokiaľ je blízko! Nech opustí
bezbožný svoju cestu a nešľachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi, a zľutuje sa nad
ním, a k nášmu Bohu, lebo je hojný odpustiť.
Luke 16:15 And he said unto them, “Ye are they which justify yourselves before men; but God knoweth your
hearts: for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God.”

Obstaja strošek za greh!

3. Jezus umrl in plačal JE ZA Naše morje grehe na križu!
Izaiáš 53:4-7 kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je
ranený a zbitý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše
neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení. My všetci sme zblúdili
jako ovce; každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu, a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých
nás. Mučili ho, a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst; vedený bol ako baránok na zabitie
a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst.

4. Moramo dati našo vero in zaupanje v Kristusa samega!
Izaiáš 50:10 Kto je medzi vami taký, ktorý sa bojí Hospodina a počúva na hlas jeho služobníka? Kto taký,
ktorý chodí vo tmách a nemá jasu svetla? Nech sa nadeje na meno Hospodina a nech sa spoľahne na svojho
Boha!
Izaiáš 1:18 Nože poďte a pravoťme sa potom! hovorí Hospodin: Keby boly vaše hriechy jako šarlát, budú biele
jako sneh; keby boly červené jako červec, dvakrát farbený, budú jako vlna.
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.

Postavite svojo vero v Kristusa samega!
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

