


PRIŠIEL SOM... pre tvoj hriech.
»ako je napísané: Nieto spravedlivého ani 

jedného«                                                (Rimanom 3:10)
»Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a 

postrádajú slávy Božej«                     (Rimanom 3:23)
»Verné je to slovo a hodno každého prijatia, že 

Kristus Ježiš prišiel na svet spasit’ hriešnikov,«
                                                           (1. Timoteovi 1:15a)
ZOMREL SOM... aby som zaplatil za tvoj hriech.

»A on bol smrtel’ne ranený pre naše prestúpenia, 
zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja 
bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme 
uzdravení.«                                                    (Izaiáš 53:5)

»Ale Bôh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, 
že ked’ sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel 
za nás. A tak tedy je o mnoho istejšie, že teraz, ked’ 
sme ospravedlnení jeho krvou, budeme 
zachránení skrze neho od budúceho hnevu.«

                                                            (Rimanom 5:8 a 9)
»v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, 

odpustenie hriechov,«                    (Kološanom 1:14)
VSTAL SOM... aby Ty si bol večne spasený.

»prečo aj môže vždycky dokonale spasit’ tých, 
ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, 
aby sa primlúval za nich.«                       (Židom 7:25)

»Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a 
nasledujú ma, a ja im dávam večný život, a 
nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej 
ruky.«                                                        (Ján 10:27 a 28)

»A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večny 
život, a ten život je v jeho Synovi.«  (1. Jánova 5:11)



MUSÍŠ UČINIT’ POKÁNIE... uznat’ svoju vinu a 
svoju bezmocnost’ hocičo vykonat’ pre svoje 
spasenie, a že potrebuješ Ježiša Krista.

»Nie, hovorím vám; ale ak nebudete činit’ 
pokánie, všetci podobne zahyniete.«   (Lukáš 13:3)

»Nech opustí bezbožný svoju cestu a 
nešl’achetný človek svoje myšlienky a nech sa 
navráti k Hospodinovi, a zl’utuje sa nad ním, a k 
nášmu Bohu, lebo je hojný odpustit’. Lebo moje 
myšlienky nie su vašimi myšlienkami ani moje 
cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin.«
                                                                    (Izaiáš 55:7 a 8)

»nie zo skutkov spravedlivosti, ktoré by sme asi 
my boli činili, ale podl’a svojho milosrdenstva nás 
spasil«                                                              (Titovi 3:5a)

»Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, 
ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho 
viera za spravedlivost’.«                        (Rimanom 4:5)
MUSÍS UVERIT’... úplne vierou spol’ahnút’ na 
Ježiša Krista, aby Ta spasil.

»Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho 
jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v 
neho, nezahynul, ale mal večný život.«     (Ján 3:16)

»a nepochyboval o zasl’úbení Božom v nevere, 
ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu a súc 
cele istý toho, že to, čo zasl’úbil, je mocný aj 
učinit’,«                                           (Rimanom 4:20 a 21)

»v znášaní Božom, aby ukázal svoju 
spravedlivost’ v terajšom čase, aby bol spravedlivý 
a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Jwžišovej.«

(Rimanom 3:26)
»A tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje 

vierou bez skutkov zákona.«            (Rimanom 3:28)
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AKÉ JE TVOJE ROZHODNUTIE?

Vyvolil som si verit’ v Ježiša ako svojho 
Spasitel’a. »Kto verí v neho, nebude 

odsúdený,« (Ján 3:18a) »Lebo srdcom sa verí na 
spravedlivost’, a ústami sa vyznáva na spasenie.« 
(Rimanom 10:10) »Lebo každý, kto bude vzývat’ 
meno Pánovo, bude spasený.« (Rimanom 10:13)

Vyvolil som si zavrhnút’ Ježiša a íst’ vlastnou 
cestou. »...ale ten, kto neverí, už je odsúdený, 

lebo neuveril v meno jednorodného Syna Božieho.« 
(Ján 3:18b) »A jestli niekto nebol najdený zapísaný v 
knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera.« 
(Zjavenie 20:15)

Prosíme, pošlite nám tento traktát, aby sme vedeli, že 
ste sa po jeho prečítaní rozhodli uverit’ v Ježiša Krista 
ako svojho Spasitel’a.
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