
Bożym planie zbawienia Simple pochodzi z Łukasza!

1. Ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami!
Łukasza 5:31-32  A Jezus odpowiadając, rzekł do nich: Nie potrzebująć zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają;
Nie przyszedłem, wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty.

Łukasza 18:19   I rzekł mu Jezus: Przecz mię zowiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg.

Nie ma kosztów za grzech!

2. Ponieważ jest cena za grzech!
Łukasza 16:15    I rzekł im: Wy jesteście, którzy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi, ale Bóg zna serca
wasze; bo co jest u ludzi wyniosłego, obrzydliwością jest przed Bogiem.

Łukasza  9:5-6 A którzybykolwiek was nie przyjęli, wychodząc z miasta onego, i proch z nóg waszych
otrząśnijcie na świadectwo przeciwko nim.  Wyszedłszy tedy, obchodzili wszystkie miasteczka, opowiadając
Ewangieliję, a wszędzie chore uzdrawiając.

3. Ponieważ Jezus umarł i zapłacił za nasze grzechy na krzyżu!
Łukasza 18:13   A celnik stojąc z daleka, nie chciał podnieść i oczu swych w niebo, ale się bił w piersi swoje,
mówiąc: Boże! bądź miłościw mnie grzesznemu.

Łukasza 19:10   Bo przyszedł Syn człowieczy, aby szukał i zachował, co było zginęło.

Łukasza 24:46   I rzekł im: Takci napisano, i tak musiał Chrystus cierpieć, i trzeciego dnia zmartwychwstać;



Chrystus umarł za grzeszników!

4.   Zbawienie jest darem, a nie przez dobre uczynki. Musisz wziąć za
słowo Boże, a Jezusa zaufania w spokoju!

Dzieje Apostolskie 4:12 I nie masz w żadnym innym zbawienia; albowiem nie masz żadnego imienia pod
niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni.

Efezów 2:8-9 Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest; Nie z
uczynków, aby się kto nie chlubił.

Tytusa 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił
nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego,

5.    Musisz uwierzyć w Pana i będziesz miał życie wieczne!
Łukasza 13:3  Bynajmniej, mówię wam: i owszem, jeźli nie będziecie pokutować, wszyscy także poginiecie.

Łukasza 18:17   Zaprawdę powiadam wam: Ktobykolwiek nie przyjął królestwa Bożego jako dzieciątko, nie
wnijdzie do niego.

Rzymian 10:9-10,13 Że jeźlibyś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twojem, że go Bóg z martwych
wzbudził, zbawiony będziesz.  Albowiem sercem wierzono bywa ku sprawiedliwości, ale się usty wyznanie
dzieje ku zbawieniu.  Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.



Jeśli chcesz pojednać się z Bogiem, oto przykładowa modlitwa. Pamiętaj, że wypowiedzenie
słów tej czy jakiejkolwiek innej modlitwy nie da Ci zbawienia. Jedynie zaufanie Jezusowi
Chrystusowi może zbawić Cię od grzechu. Ta modlitwa stanowi tylko sposób, by wyznać Bogu
Twoją wiarę w Niego i podziękować Mu za troskę o Twoje zbawienie.

Boże, wiem,

że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na mękę. Ale Jezus Chrystus wziął na siebie
karę, na którą zasłużyłem po to, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę.
Odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Dzięki Ci za Twoją cudowną
łaskę i przebaczenie! Amen!”
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