
Prosty Boży plan zbawienia

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!
Rzymian 3:10  Jako napisano: Nie masz sprawiedliwego ani jednego;

Rzymian 3:23 Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej.

Ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami!

II    Ponieważ jest cena za grzech!
Rzymian 6:23a Albowiem zapłata za grzech jest śmierć; ….

Objawienie 21:8 Lecz bojaźliwym i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i wszetecznikom, i
czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze gorejącem ogniem i
siarką: Tać jest śmierć wtóra.

III Ponieważ Jezus umarł i zapłacił za nasze grzechy na krzyżu!
Rzymian 5:8  Lecz zaleca Bóg miłość swoję ku nam, że gdy jeszcze byliśmy grzesznymi, Chrystus za nas
umarł.

Rzymian 14:9 Gdyż na to Chrystus i umarł i powstał i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panował.

Rzymian 6:23 “………………. ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”



Chrystus umarł za grzeszników!

IV Zbawienie jest darem, a nie przez dobre uczynki. Musisz wziąć za
słowo Boże, a Jezusa zaufania w spokoju!

Dzieje Apostolskie 4:12 I nie masz w żadnym innym zbawienia; albowiem nie masz żadnego imienia pod
niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni.

Efezów 2:8-9 Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest; Nie z
uczynków, aby się kto nie chlubił.

Tytusa 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił
nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego,

Chrystus umarł za grzeszników!



V  Musisz uwierzyć w Pana i będziesz miał życie wieczne!
Rzymian 10:9-10,13 Że jeźlibyś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twojem, że go Bóg z martwych
wzbudził, zbawiony będziesz.  Albowiem sercem wierzono bywa ku sprawiedliwości, ale się usty wyznanie
dzieje ku zbawieniu.  Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

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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