
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM LUKE

1. Perquè tots som pecadors!
Luke 5:31-32 Jesús els respongué: --El metge, no el necessiten els qui estan sans, sinó els qui estan malalts. No
he vingut a cridar els justos a convertir-se, sinó els pecadors.

Luke 18:19 Jesús li digué: --Per què em dius bo? De bo, només n'hi ha un, que és Déu.

Tots som pecadors!

2. Com que hi ha un preu pel pecat!
Luke 16:15 Ell els digué: --Vosaltres sou els qui davant la gent us feu passar per justos, però Déu coneix els
vostres cors: allò que és admirat entre els homes, és detestable als ulls de Déu.

Luke 9:5-6 I si no us acullen, sortiu d'aquella població i espolseu-vos la pols dels peus com a acusació contra
ells.   Ells se'n van anar i passaven per tots els pobles anunciant la bona nova i curant pertot arreu.

3. Com que Jesús va morir i va pagar pels nostres pecats a la creu!
Luke 18:13 “Però el publicà, de lluny estant, no gosava ni aixecar els ulls al cel, sinó que es donava cops al pit,
tot dient: "Déu meu, sigues-me propici, que sóc un pecador."

Luke 19:10 El Fill de l'home ha vingut a buscar i salvar allò que s'havia perdut.

Luke 24:46 Els digué: --Així ho diu l'Escriptura: El Messies ha de patir i ha de ressuscitar el tercer dia d'entre
els morts,



Crist va morir pels pecadors!

4. La salvació és un do gratuït, no per les bones obres. Vostè ha de
prendre la paraula de Déu per a ell, i confiem en Jesús en pau!
Acts 4:12 La salvació no es troba en ningú més, perquè, sota el cel, Déu no ha donat als homes cap altre nom
que pugui salvar-nos.

Efesis 2:8-9 És per la gràcia que heu estat salvats per mitjà de la fe! I això no ve de vosaltres: és un do de Déu.
No és fruit de les obres, perquè ningú no pugui gloriar-se'n.

Titus 3:5 Ens ha salvat no per les bones obres que podíem haver fet, sinó pel seu amor, mitjançant el bany
regenerador i el poder renovador de l'Esperit Sant

5.   Hem de posar la nostra fe i confiança en Crist!
Luke 13:3 Us asseguro que no: i si no us convertiu, tots acabareu igual.

Luke 18:17 Us ho asseguro: qui no aculli el Regne de Déu com l'acull un infant, no hi entrarà pas.

Romans 10:9-10,13  Si amb els llavis confesses que Jesús és el Senyor i creus en el teu cor que Déu l'ha
ressuscitat d'entre els morts, et salvaràs. Qui creu de cor, rep la justícia; qui confessa amb els llavis, obté la
salvació.  En efecte, tots els qui invoquin el nom del Senyor se salvaran.



Sí, és ben fàcil! No podeu guanyar-vos el perdó a través de Déu. No podeu pagar pel vostre
perdó a través de Déu. Només podeu rebre’l, per fe, a través de la gràcia i misericòrdia de
Déu.

Si voleu acceptar Jesucrist com a vostre Salvador i rebre el perdó de Déu, aquí teniu l’oració
que cal que pregueu. Dir aquesta oració o qualsevol altra no us salvarà. Només podeu
aconseguir el perdó dels vostres pecats confiant en Jesucrist. Aquesta oració és tan sols una
manera d’expressar a Déu la vostra fe en Ell i agrair-Li per aconseguir el vostre perdó.

"Déu,

sé que he pecat contra Vós i em mereixo un càstig. Però Jesucrist ha rebut el càstig que em
mereixo, per tant a través de la fe en Ell puc ser perdonat. M'oblido del meu pecat i deixo
la meva confiança en Vós per a la salvació. Gràcies per la Vostra meravellosa gràcia i
perdó! Amén!"
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