ПРОСТИЙ БОЖИЙ ПЛАН ПОРЯТУНКУ ВІД ЛУКА
1. Ми всі грішники!
Лука 5:31-32 І озвавшись Ісус, рече до них: Не треба здоровому лікаря, а перу жому. Не
прийшов я кликати праведників, а грішників до покаяння.
Лука 18:19 Рече ж йому Ісус: Чого мене звеш благим? нїхто не благий, тільки один. Бог.

Ми всі грішники!

2. Існує ціна за гріх!
Лука 16:15 І рече їм: Ви оправдуєте себе перед людьми. Бог же знав серця ваші, бо що в
людей високе, те огида перед Богом.
Лука 9:5-6 А хто не прийме вас, виходячи з города того, й порох з ваших ніг обтрусїть на
сьвідкуванне проти них. Вийшовши ж, ходили по селах; благовіствуючи та сцїляючи
всюди.

3. Ісус помер і заплатив за наші гріхи на хресті!
Лука 18:13 А митник, оддалеки ставши, не хотів і очей до неба звести, а бив у груди себе,
кажучи: Боже, милостивий будь менї грішному.
Лука 19:10 прийшов бо Син чоловічий, щоб шукати й спасати погибше.

Лука 24:46 і рече їм: Що так написано й так треба було терпіти Христу й воскреснути з
мертвих третього дня;

Христос помер за грішників!

4. Порятунок є дар, а не по добрих справах. Ви повинні прийняти
слово Боже за це, і довіра Ісуса в спокої!
Діяння 4:12 і нема нї в кому другому спасення, бо й нема иншого імя під небом, даного
людям, щоб ним спасатись нам.
Ефесян 2:8-9 Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від
діл, щоб ніхто не хвалився.
Тит 3:5 Він нас спас не з діл праведности, що ми їх учинили були, а з Своєї милости через
купіль відродження й обновлення Духом Святим,

5. Ми повинні покласти нашу віру і довіру до Христа!
Лука 13:3 Нї, глаголю вам; тільки ж, коли, не покаєтесь, усї так само погинете.
Лука 18:17 Істино глаголю вам: Хто не прийме царства Божого, як дитина, не ввійде в
него.
Римлян 10:9-10,13 щоб, коли визнавати меш устами твоїми Господа Ісуса, і вірувати меш
в серцї твоїм, що Бог Його підняв з мертвих, ти спас ся. Серцем бо віруєть ся на
праведність, устами ж визнаеть ся на спасенне. Всяк бо, хто призове імя Господнє,
спасеть ся.

Якщо ви бажаєте примиритися з Богом, помоліться наступною молитвою.
Пам’ятайте: промовляння цієї молитви, або будь-якої іншої, не спасає вас. Лише віра у
Христа може врятувати вас від гріха. Ця молитва – просто спосіб висловити Богові
вашу віру в Нього і подякувати Йому за надання вам спасіння. «
Боже,
я знаю, що згрішив проти Тебе і заслуговую покарання. Але Ісус Христос поніс
покарання, призначене мені, щоб через віру у Нього я міг бути прощений. Я
відвертаюся від мого гріха і вірю, що Ти – моє спасіння. Дякую за Твою чудову
милість і прощення – дар вічного життя! Амінь!»
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