GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM LUKE
1. We are all sinners!
Luke 5:31-32 მიუგო იესუ და ჰრქუა მათ: არა უჴმს ცოცხალთა მკურნალი,
არამედ რომელნი ბოროტსა სენსა შინა არიან. არა მოვედ წოდებად მართალთა,
არამედ ცოდვილთა, რაჲთა შეინანონ.

Luke 18:19 ჰრქუა მას იესუ: რაჲსა მეტყჳ მე სახიერით? არავინ არს სახიერ, გარნა
მხოლოჲ ღმერთი.

2.

We are all sinners!

2. There is a price for that sin!
Luke 16:15 და ეტყოდა მათ: თქუენ ხართ, რომელნი განიმართლებთ თავსა
თჳსთა წინაშე კაცთა, ხოლო ღმერთმან იცნის გულნი თქუენნი, რამეთუ კაცთა
შორის მაღალი საძაგელ არს წინაშე ღმრთისა.
Luke 9:5-6 და რაოდენთა არა შეგიწყნარნენ თქუენ, გამო-რაჲ-ხჳდოდით მიერ
ქალაქით, მტუერი ფერჴთა თქუენთაგან განიყარეთ საწამებელად მათა. და
გამო-რაჲ-ვიდეს, მიმოვიდოდეს დაბნებსა მას და ახარებდეს და განჰკურნებდეს
სნეულთა ყოველთა ადგილთა.

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
Luke 18:13 ხოლო მეზუერე იგი შორს დგა და არა იკადრებდა თუალთაცა ზე
ახილვად, არამედ იცემდა მკერდსა და იტყოდა: ღმერთო, მილხინე ცოდვილსა
ამას.
Luke 19:10 რამეთუ მოვიდა ძე კაცისაჲ მოძიებად და ცხორებად
წარწყმედულისა.
Luke 24:46 და ჰრქუა მათ, რამეთუ: ესრეთ ჯერ-იყო ვნებად ქრისტესა და
აღდგომად მკუდრეთით მესამესა დღესა.

Christ died for sinners!

4. Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s
word for it, and trust Jesus alone!
Acts 4:12 და არავინაჲ არს სხჳთ ცხორებაჲ და არცაღა არს სახელი სხუაჲ ცისა
ქუეშე მოცემული კაცთა, რომლითამცა ჯერ-იყო ცხორებაჲ ჩუენდა.
Ephesians 2:8-9 რამეთუ მადლითა ხართ გამოხსნილ სარწმუნოებისა მიერ, და ესე
არა თქუენგან, არამედ ღმრთისა ნიჭი არს: არა საქმეთაგან, რაითა არავინ იქადოს.

Titus 3:5 არა საქმეთაგან სიმართლისათა, რომელნი-იგი ვქმნენით ჩუენ, არამედ
წყალობითა თვისითა მიხსნნა ჩუენ, ბანითა მით მეორედ შობისაითა, განახლებითა
სულისა წმიდისაითა,

5. You must put your faith and trust in Christ alone.
Luke 18:17 ამენ გეტყჳ თქუენ: რომელმან არა შეიწყნაროს სასუფეველი
ღმრთისაჲ, ვითარცა ყრმაჲ, ვერ შევიდეს მას შინა.
Romans 10:9-10,13 ვითარმედ აღ - თუ – იარო პირითა შენითა უფალი იესო და
გრწმენეს გულითა შენითა, რამეთუ ღმერთმან აღადგინა იგი მკუდრეთით,
სცხოვნდე. რამეთუ გულითა გრწამს სიმართლედ, ხოლო პირითა აღიარებ
საცხოვრებელად. რამეთუ ყოველმან რომელმან ჰხადოს სახელსა უფლისასა,
ცხოვნდეს.

შეგიძლია მიიღო ის მხოლოდ რწმენით, ღვთის სიკეთისა და მადლის მეშვეობით.
თუ გსურს აღიარო იესო ქრისტე, როგორც თქვენი მხსნელი და ღვთისგან პატიება
მიიღო, არის ლოცვა, რომლითაც შეგიძლია ილოცო. ამ ლოცვის ან სხვა ლოცვის
წარმოთქმა არ გადაგარჩენს. მხოლოდ იესო ქრისტეს რწმენა მოგიტანს ციდვების
მიტევებას. ეს ლოცვა კი მხოლოდ და მხოლოდ საშუალებაა გამოვხატოთ ჩვენი
ღვთისადმი რწმენა და მადლობა გადავუხადოთ მას ჩვენი გადარჩენისათვის.

”ღმერთო, ვიცი,
რომ შევცოდე შენს წინაშე და სასჯელს ვიმსახურებ. მაგრამ იესო ქრისტემ მიიღო ეს
სასჯელი და მისდამი რწმენით მე მეპატიება. მე ვუარყოფ ცოდვას და შენ მოგანდობ
ჩემს რწმენას გადარჩენისათვის. გმადლობ შენი მადლისათვისა და მოტევებისათვის
- საუკუნო ცხოვრების საჩუქრისათვის! ამინ!”
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