Простий Божий план порятунку взяті з Я Джон
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.

1. Ми всі грішники!
I Джон 5:16-17 Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай
молить ся, і (Бог) дасть Йому життє, тим що грішить не на смерть. Єсть гріх на смерть, не
за сей кажу, щоб молив ся. Всяка неправда гріх, та єсть гріх не на смерть.
1 Джон 3:6 Кожен, хто у Ньому пробувае, не грішить; кожен, хто, грішить, не бачив Його,
ні пізнав Його.

Ми всі грішники!

2. Існує ціна за гріх!
I Джон 5:19 Знаємо, що ми від Бога, і ввесь сьвіт у лихому лежить.
I Джон 5:12 Хто має Сина, має життє; хто не має Сина Божого, життя не має.
1 Джон 3:15 Кожен, хто ненавидить брата свого, той чоловікогубець; а ви знаєте, що
жоден чоловікогубець не має життя вічнього, в ньому пробуваючого.

3. Ісус помер і заплатив за наші гріхи на хресті!

1 Джон 4:10 У сьому любов, не що ми любили Бога, а що Він любив нас, і післав Сина
свого на вблаганнє за гріхи наші.

Христос помер за грішників!
1 Джон 4:2-3 Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ
is come in the flesh is of God: And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in
the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should
come; and even now already is it in the world.
1 Джон 5:11 And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his
Son.

4. Ми повинні покласти нашу віру і довіру до Христа!
I Джон 5:14-15 І се одвага, котру маємо до Него, що, коли чого просимо по волї Його,
Він слухає нас; і коли знаємо, що Він слухає нас, чого б ми не просили, то знаємо, що
одержуємо прощення від Него.

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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