SIMPLE Божият план за спасение ОТ ЛУКА
1. Ние всички сме грешници!
Лука 5:31-32 Исус в отговор им рече: Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да
призова праведните, но грешните на покаяние.
Лука 18:19 А Исус му рече: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог.

Ние всички сме грешници!

2. Налице е цената за този грях!
Лука 16:15 И рече им: Вие сте, които се показвате праведни пред човеците; но Бог знае сърцата ви;
защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога.
Лука 9:5-6 И ако някои не ви приемат, когато излизате от оня град отърсете и праха от нозете си, за
свидетелство против тях. И те тръгнаха и отиваха по селата и проповядваха благовестието и изцеляваха
навсякъде.

3. Исус умря и плати за нашите грехове на кръста!
Лука 18:13 А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удряше
се в гърди и казваше: Боже бъди милостив към мене грешника.
Лука 19:10 Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.
Лука 24:46 И рече им: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия
ден,

Христос умря за грешниците!

4. Спасението е дар, а не чрез добри дела. Трябва да Божието
слово за него, и Исус доверие на мира!
Актове 4:12 И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между*
човеците, чрез което трябва да се спасим.
Римляните 2:8-9 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами нас; това е дар

от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.

Titus 3:5 Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост

чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух,

5. Трябва да поставите вашата вяра и доверие само в Христос.
Лука 13:3 Казвам ви, не; но ако се не покаете, всички така ще загинете.
Лука 18:17 Истина ви казвам: Който не приеме като детенце Божието царство, той никак няма да влезе
в него.
Римляните 10:9-10,13 Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето
си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш; Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с
устата прави изповед и се спасява. Понеже няма разлика между юдеин и грък защото същият Господ е
Господ на всички, богат към всички, които Го призовават.Защото "всеки, който призове Господното
име, ще се спаси".

Да, толкова е лесно! Не можеш да спечелиш Божието прощение. Не можеш да си
платиш за него.
Можеш единствено да го получиш с вяра чрез благодатта и милостта на Бога. Ако
искаш да приемеш Исус Христос като свой Спасител и да получиш прощение от Бога,
тук ти предлагаме една молитва, с която можеш да се помолиш. Казването на тази
молитва или на която и да било друга молитва няма да те спаси. Единствено доверието
в Исус Христос може да ти даде прощение на греховете. Тази молитва е просто начин
да изразиш пред Бога вярата си в Него и да Му благодариш за прощението, което ти
дава.
“Боже,
знам, че съм съгрешил/а срещу Теб и заслужавам да бъда наказан/а. Но Исус
Христос пое наказанието, което аз заслужавах, така че чрез вяра в Него да ми бъде
простено. Аз обръщам гръб на греха си и поставям доверието си в Теб за спасението
ми. Благодаря Ти за Твоята прекрасна благодат и простителност! Амин!”
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