Божјиот едноставен план за спасение од Лука
1. Сите ние сме грешници!
Лука 5:31-32 31На ова, Исус им одговори: „Не им треба лекар на здравите, туку на болните! Јас не
дојдов да повикувам праведници на покајание, туку грешници.“
Лука 18:19 Исус му одговори: „Зошто Ме нарекуваш ,добар‘? Само Бог е добар и никој друг.

Сите ние сме грешници!

2. Постои цена за тој грев!
Лука 16:15 А Исус им рече: „Вие се правите праведни пред луѓето, но Бог ви ги познава срцата: во
очите на луѓето сте големи, но пред Бога сте гнасни!
Лука 9:5-6 „Еден сејач излезе да сее семе. Сеејќи така, дел од семето падна покрај патот, на тврда
почва, каде што беше изгазено и исколвано од птиците. Друг дел од семето падна на каменеста почва, но
штом про’рти, веднаш се исуши, бидејќи во плитката почва немаше доволно влага.

3. Исус умрел и платил за нашите гревови на крстот!
Лука 18:13 А собирачот на данок стоеше подалеку и не се осмелуваше ни да погледне кон небото, туку
се удираше во градите и се молеше вака: ,Боже! Имај милост спрема мене, зашто јас сум грешник!‘
Лука 19:10 А Јас, Синот Човечки[bm], дојдов за да ги барам и да ги спасам оние што се загубени.“

Христос умре за грешниците!

4. Спасението е бесплатен дар, а не со добри дела. Мора да се земе
збор на Бога за тоа, и Исус му верувате сами!
Глава 4:12 Нема спасение ниту во еден друг, ниту има друго име под небото, дадено на луѓето, преку
кое мора да се спасиме.”
Глава 2:8-9 Зашто по благодат сте спасени, преку верата, и тоа не е од вас самите - тоа е Божји дар! Не
од делата, за да не се фали некој.
Глава 3:5 нè спаси не врз основа на праведните дела што сме ги направиле ние, туку по Својата
милост, преку капењето на новораѓањето и обновувањето на Светиот Дух,

5. Мора да ги ставите вашата вера и доверба во Христа.
Лука 13:3 Не, туку, и вам ви велам: ако не се покаете - сите ќе изгинете така!
Лука 18:17 Ве уверувам дека тие што нема да го прифатат Божјото царство како малите деца - нема да
влезат во него!“
Лука 24:46 и им рече: „Запишано е дека Месијата треба да настрада и да воскресне на третиот ден,
Romans 10:9-10,13 Зашто, ако со твојата уста исповедаш, дека Исус е Господ и ако во твоето срце
поверуваш, дека Бог Го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за
праведност, а со устата се исповедува за спасение, зашто: „Секој, кој ќе го повика Господовото име, ќе
се спаси.”

Ако сакаш да имаш добри и правилни односи со Бог, тука ти предложуваме една
едноставна молитва. Самото изговарање на овие зборови нема да те спаси.
Единствено верата во Исус Христос ќе те спаси од твоите гревови! Оваа молитва е
само еден начин да ја изразиш својата вера во Бог и да Му заблагодариш за
спасението, што ти го дава.

„Господе знам дека сум погрешил/а кон Тебе и дека заслужувам да бидам казнет/а за
тоа. Но Исус Христос ја зеде на Себе казната, што јас ја заслужив, така да преку вера во
Него да ми биде простено. Јас сега свртувам грб на својот грев и Ти се доверувам за
моето спасение. Ти благодарам за Твојата прекрасна благодат и простителност, за
дарот – вечен жовот! Амин!“
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