GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION
Introduction
1-ы Яна 5:13 “Пра гэта напісаў я вам, каб вы ведалі, што маеце жыццё вечнае, – вы, якія верыце ў імя
Сына Божага.”

I Мы ўсе ўчынілі грэх.
Romans 3:10 “As it is written, There is none righteous, no, not one:”
Рымлянам 3:23 Мы ўсе саграшылі. Мы ўчынілі тое, што непажадана Богу

Мы ўсе ўчынілі грэх.

II Вечная смерць – вось што мы заслугоўваем за нашыя грахі.
Рымлянам 6:23a Бо расплата за грэх- смерць, …………
Rev. 21:8 “But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and
sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone:
which is the second death.”

III Вы можаце толькі прыняць яго па веры, праз ласку і літасць
Божую.
Римлянам 5:8 А Бог Сваю любоў даказвае нам тым, што, калі мы былі яшчэ грэшнікі, Хрыстос памёр за
нас.
Яна 3:16, 17 “Бог так палюбіў свет, што аддаў Сына Свайго Адзінароднага, каб кожны, хто верыць у
Яго, не загінуў, а меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына Свайго ў свет, каб судзіць свет, а каб свет
уратаваны быў праз Яго”.

Рымлянам 6:23b а дар Божы- жыццё вечнае у Хрысце Іісусе, Госпадзе нашым...

Christ died for sinners!

IV Rрахоў магчыма, калі вы паверыце ў Ісуса Хрыста як вашага
Збаўцу.
Ефесян 2:8-9 Бо мілатою вы ўратаваныя праз веру, і гэта не ад вас,- Божы дар: не ад дзеяў, каб ніхто не
хваліўся.
Titus 3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the
washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;
Acts 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men,
whereby we must be saved.

V Ісус памёр на крыжы, панёсшы смерць – пакаранне, якое
заслужылі мы.
Рымлянам 10:9, 10 Бо калі вуснамі тваімі будзеш вызнаваць Іісуса за Госпада і сэрцам тваім верыць,
што Бог уваскрэсіў Яго з мёртвых, ты выратуешся. For with the heart man believeth unto righteousness;
and with the mouth confession is made unto salvation.”
Рымлянаў 10:13 “Бо кожны, хто прызывае імя Госпада, будзе збаўлены”.

Калі вы хочаце прыняць Ісуса Хрыста як вашага Збаўцу і атрымаць ад Бога памілаванне,
то тут прыведзена малітва, якою вы можаце памаліцца. Учыненне гэтай ці ўсякай
іншай малітвы не можа збавіць вас Толькі даручыўшы сябе Ісусу Хрысту, вы атрымаеце
дараванне грахоў. Гэта малітва – проста спосаб выказвання Богу сваёй веры і падзякі за
падараванае памілаванне.

“Божа,
я ведаю, што я саграшыў супраць Цябе і заслугоўваю пакарання. Але пакаранне,
якое заслужыў я, прыняў на Сябе Ісус Хрыстос, і таму праз веру ў Яго, я магу быць
памілаваны. Я адцураюся граха і даручаю сябе Табе дзеля збаўлення. Дзякую Табе
за Тваю цудоўную ласку і памілаванне. Амін.”
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