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].

1. Ние всички сме грешници!
Исая глава 50:10 Кой измежду вас се бои от Господа И слуша гласа на Неговия
служител, Но ходи в тъмнина и няма светлина? Такъв нека уповава на името
Господно, И нека се обляга на своя Бог.
Исая глава 53:6 Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя
път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.
Исая глава 64:6 Защото всички станахме като човек нечист, И всичката ни
правда е като омърсена дреха; Ние всички вехнем като лист, И нашите
беззакония ни завличат както вятъра.

2. Налице е цената за този грях!
Исая глава 53:6 Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя
път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.
Лука 16:15 И рече им: Вие сте, които се показвате праведни пред човеците; но
Бог знае сърцата ви; защото онова, което се цени високо между човеците, е
мерзост пред Бога.

Има разходи за грях!

3. Исус умря и плати за нашите грехове на кръста!
Исая глава 53:4-7
Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се
натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен. Но Той
биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония;
На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се
изцелихме. Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път;
И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. Той беше угнетяван, но
смири Себе Си, И не отвори устата Си; Както агне водено на клане, И както овца,
която пред стригачите си не издава глас, Така Той не отвори устата Си.

4. Ние трябва да поставим нашата вяра и доверие само в
Христос!
Исая глава 50:10 Кой измежду вас се бои от Господа И слуша гласа на Неговия
служител, Но ходи в тъмнина и няма светлина? Такъв нека уповава на името
Господно, И нека се обляга на своя Бог.
Исая глава 1:18 Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете
ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще
станат като бяла вълна.
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".

Да, толкова е лесно! Не можеш да спечелиш Божието прощение. Не можеш да си
платиш за него.
Можеш единствено да го получиш с вяра чрез благодатта и милостта на Бога. Ако
искаш да приемеш Исус Христос като свой Спасител и да получиш прощение от Бога,
тук ти предлагаме една молитва, с която можеш да се помолиш. Казването на тази
молитва или на която и да било друга молитва няма да те спаси. Единствено доверието
в Исус Христос може да ти даде прощение на греховете. Тази молитва е просто начин
да изразиш пред Бога вярата си в Него и да Му благодариш за прощението, 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! Амин!”
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