ПРОСТИЙ БОЖИЙ ПЛАН ПОРЯТУНКУ
Введення
I Джон 5:13 Се написав я вам, віруючим в імя Сина Божого, щоб ви знали, що маєте життє
вічне, і щоб вірували в імя Сина Божого.

I Ми всі грішники!
Римлян 3:10 яко ж писано: що нема праведного нікого,
Римлян Римлян 3:23 всі бо згрішили, і лишені слави Божої,
Римлян 5:12 Тим же то, як через одного чоловіка гріх у сьвіт увійшов, а через гріх
смерть, так і смерть у всіх людей увійшла (через того), в кому всі згрішили.

Ми всі грішники!

II Вічна смерть – це те, що ми заслуговуємо за наші гріхи.
Римлян 6:23 Плата бо за гріх смерть, даруваннє ж Боже життє вічне в Христї Ісусї, Господі
нашім
Одкровення 21:8 А боязким, і невірним, і огидним, і душогубцям, і блудникам, і
чарівникам, і ідолським служителям, і веїм ложникам часть їх в озері, палаючому огнем і
сїркою, що єсть смерть друга.

III Ісус помер на хресті, понісши покарання, яке заслуговуємо
ми, – смерть.
Римлян 5:6 Ще бо Христос, як були ми недужими, в свою пору за нечестивих умер.
Римлян 5:8 “Являв ж свою любов до нас Бог (у тому), що як ще були ми грішниками,
Христос за нас умер..”
Римлян 14:9 На се бо Христос і вмер, і воскрес, і ожив, щоб і над мертвими, й над
живими панувати.
Римлян 6:23 Плата бо за гріх смерть, даруваннє ж Боже життє вічне в Христї Ісусї, Господі
нашім

Христос помер за грішників!

IV 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!
Римлян 4:24 а й про нас, котрим має полічитись, віруючим в Того, хто воскресив Ісуса,
Господа нашого, з мертвих,
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.

Так, це так легко! Ви не можете заробити в Бога прощення. Ви не можете заплатити за
нього. Ви можете лише отримати його вірою, через благодать і милість Бога. Якщо ви
хочете прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем й отримати від Бога прощення,
помоліться такою молитвою. Промовляння цієї молитви, або будь-якої іншої, не спасає
вас. Лише віра в Ісуса Христа може забезпечити вам прощення гріхів. Ця молитва –
просто спосіб висловити Богу вашу віру в Нього і подякувати Йому за готовність
пробачити вас.
«Боже,
я знаю, що згрішив проти Тебе і заслуговую покарання. Але Ісус Христос поніс покарання,
яке заслуговую я, щоб через віру в Нього я міг бути прощений. Я відвертаюся від мого
гріха і вірю, що Ти – моє спасіння. Дякую за Твою чудову милість і прощення! Амінь!»
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