Божията Simple Plan на спасението, взети от I Джон
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].

1. Ние всички сме грешници!
I Джон 5:16-17 Ако някой види брата си, че извърши несмъртен грях, нека се моли, и Бог ще му даде
живот, сиреч, на ония, които съгрешават несмъртно. Има смъртен грях; не казвам за него да се помоли.
Всяка неправда е грях; и има грях, който не е смъртен.
1 Джон 3:6 Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито
Го е познал.

Ние всички сме грешници!

2. Налице е цената за този грях!
I Джон 5:19 Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.
I Джон 5:12 Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот.
1 Джон 3:15 Всеки, който мрази брата си е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не
пребъдва вечен живот.

3. Исус умря и плати за нашите грехове на кръста!
1 Джон 4:10 В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той въблюби нас и прати
Сина Си като омилостивение на греховете ни.

Христос умря за грешниците!
1 Джон 4:2-3 По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът,
е от Бога; а никой, който не изповядва Спасителя<$FГръцки: Исуса>, не е от Бога; и това е духът на
Антихриста, за когото сте чули, че иде и сега е вече в света.
I Джон 5:11 И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му

4. Трябва да поставите вашата вяра и доверие само в Христос.
I Джон 5:14-15 И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля,
Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което
сме просили от Него.

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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