SIMPLE Божият план за спасение
Въведение
I Джон 5:13 Това писах на вас, които вярват в името на Божия Син, за да знаете, че
имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син].

I Ние всички сме грешници!
Римляните 3:10 Както е писано: "Няма праведен ни един;
Римляните 3:23 Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,

всички сме грешници!

II Налице е цената за този грях!
Римляните 6:23a “Защото заплатата на греха е смърт; ……………………………”
Откровение 21:8 А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудните,
чародейците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото,
което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.

III Исус умря и плати за нашите грехове на кръста!
Римляните 5:8 Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че,когато бяхме още
грешници, Христос умря за нас.
Римляните 14:9 Защото Христос затова умря и оживя да господствува и над мъртвите и
над живите.

Римляните 6:23b “……………….. а Божията дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия
Господ.”

Христос умря за грешниците!

IV Спасението е дар, а не чрез добри дела. Трябва да Божието
слово за него, и Исус доверие на мира!
Актове 4:12 И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име
дадено между* човеците, чрез което трябва да се спасим.
Римляните 2:8-9 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами нас; това е
дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.
Titus 3:5 Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята
милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух,

V Трябва да поставите вашата вяра и доверие само в Христос.
Римляните 10:9-10,13 Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш
със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш; Защото със сърце вярва
човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се спасява. Понеже няма разлика между
юдеин и грък защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го
призовават.Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси".
Ако искаш да имаш правилните отношения с Бога, тук ти предлагаме една примерна
молитва. Казването на тази молитва или на която и да било друга молитва няма да те
спаси. Единствено доверието в Исус Христос може да те спаси от греховете. Тази
молитва е просто начин да изразиш пред Бога вярата си в Него и да Му благодариш за
спасението, което ти дава.
“Боже,
знам, че съм съгрешил/а срещу Теб и заслужавам да бъда наказан/а. Но Исус
Христос пое наказанието, което аз заслужавах, така че чрез вяра в Него да ми бъде
простено. Аз обръщам гръб на греха си и поставям доверието си в Теб за спасението
ми. Благодаря Ти за Твоята прекрасна благодат и простителност, за дара на вечния
живот! Амин!”
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