Божият прост план за спасение
Приятелю, искам да ти задам най-важния въпрос в живота. От твоя отговор зависи дали във вечността
ще изпитваш радост или мъка. Въпросът е: Спасен ли си? Не те питам дали си добър човек, нито дали
си член на някоя църква, а дали си спасен? Сигурен ли си, че ще отидеш на небето, когато умреш?
Бог казва, че за да отидеш на небето, ти трябва да се новородиш. В Йоан 3:7 Исус каза на Никодим,
„Трябва да се родите отново“.
В Библията Бог ни дава план за това как да бъдем новородени, което означава да бъдем спасени. Неговият
план е прост! Ти можеш да бъдеш спасен днес. Как ли?
Първо, приятелю мой, ти трябва да осъзнаеш, че си грешник. „Понеже всички съгрешиха и никой не
заслужава да се прослави от Бога“ (Римляни 3:23).
Тъй като си грешник, ти си осъден на смърт. „Защото заплатата на греха е смърт“ (Римляни 6:23).
Това включва вечно отделяне от Бога в ада.
„И тъй както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд“ (Евреи 9:27).
Но Бог те възлюби толкова много, че даде Своя единороден Син, Исус, да понесе твоя грях и да
умре вместо теб. Който за нас направи грешен Онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него
праведни пред Бога“ (2 Коринтяни 5:21).
Исус трябваше да пролее кръвта Си и да умре. „Защото животът на тялото е в кръвта“ (Лев. 17:11).
“... и без проливането на кръв няма опрощение“ (Евреи 9:22).
“... но Бог показва Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас“
(Римляни 5:8).
Въпреки, че не можем да разберем как става това, Бог казва, че моите и твоите грехове  са положени на
Исус и Той умря вместо нас. Той стана наш заместник. Вярно е. Бог не може да лъже.
Приятелю, “Бог ... заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят“ (Деяния 17:30). Това покаяние
е промяна на ума, която се съгласява с Бог, че ти си грешник и приема това, което Исус направи за нас на
кръста.
В Деяния 16:30-31 началникът на тъмницата във Филипи попита Павел и Сила: “Господа, какво трябва
да сторя, за да се спася? А те казаха: Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ...“
Просто повярвай в Него като в Този, който понесе твоя грях, умря вместо тебе, беше погребан и
когото Бог възкреси. Неговото възкресение мощно потвърждава, че вярващият може да има вечен
живот, когато приеме Исус като Спасител.
“А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, тоест на тези, които вярват в Неговото
име“ (Йоан 1:12).
“Защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси“ (Римляни 10:13).
Всеки включва теб. Ще се спаси означава не може би, нито може да, а ще се спаси.
Със сигурност ти разбираш, че си грешник. Точно сега, където и да си, покай се и издигни сърцето си в
молитва към Бога.
В Лука 18:13 грешникът се помоли: “Боже, бъди милостив към мене, грешника.“ Просто се помоли:
„Боже, знам че съм грешник. Вярвам, че Исус стана мой Наместник, когато умря на кръста. Вярвам,
че Неговата пролята кръв, смърт, погребение и възкресение бяха за мен. Сега Го приемам като мой
Спасител. Благодаря Ти за прощението на моите грехове, за дара на спасение и вечен живот, поради
Твоята милостива благодат. Амин.“
Просто повярвай на думата Му и вземи Неговото спасение чрез вяра. Повярвай и ще се спасиш.
Нито църквата, нито ложата, нито добрите дела могат да те спасят. Помни, спасението е дело на Бог. От
начало до край!
Божият прост план за спасение е: Ти си грешник. Затова, ако не повярваш в Исус, Който умря вместо
теб, ще прекараш вечността в ада. Ако повярваш в Него като в твоя разпнат, погребан и възкръснал
Спасител, ти приемаш прошка за всичките си грехове и Неговият дар на вечно спасение чрез вяра.
Ти казваш: „Е, едва ли може да е толкова просто.“ Да, толкова просто е! Това твърди Библията. Това е
Божият план. Приятелю, повярвай в Исус и Го приеми като Спасител днес.

Ако Неговият план не е съвършено ясен, прочети тази брошурка няколко пъти и не я оставяй, докато
не я разбереш. Твоята душа струва повече от целия свят.
“Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си?“ (Марк 8:36)
Бъди уверен, че си спасен. Ако загубиш душата си, губиш небето и всичко останало. Моля те, позволи
на Бог да те спаси още сега.
Божията сила ще те спаси, ще те пази и ще ти помогне да живееш победоносен християнски живот.
“Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма
да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен
път, така че да можете да го издържите“ (1 Коринтяни 10:13).
Не се доверявай на чувствата си. Те се променят. Стой на Божиите обещания. Те никога не се променят.
След като си спасен е нужно всекидневно да практикуваш три неща за духовен растеж:
•   Моли се – така ти говориш на Бога.
•   Чети Библията – така Бог говори на теб.
•   Свидетелствай – така ти говориш за Бога.
Трябва да вземеш водно кръщение в покорство на Господ Исус Христос като публично свидетелство
за твоето спасение, след което незабавно да се свържеш с Библейски основана църква. „И така, не се
срамувай да свидетелстваш за нашия Господ...“ (2 Тимотей 1:8).
“И така, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Моя Отец, Който е на
небесата“ (Матей 10:23).
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