
РИМЛЯНИ 10:10 Защото със сърце вярва човек и се оправдава,
и с уста прави изповед и се спасява.

1) Всички ние сме грешници
РИМЛЯНИ 3:23 Понеже прославят от Бога,всички съгрешиха и не заслужават да се
2) Нашата заплата за греха е смърт
РИМЛЯНИ 6:23 Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа
Исуса, нашия Господ.
3) Всички ние заслужаваме да отидем в ада според Библията
ОТКРОВЕНИЕ 21:8 А мръсните, убийците,
блудниците, чародейците, идолопоклонниците

е втората смърт.в езерото,

колкото за страхливите, невярващите,
ще

бъде
и всичките лъжци, тяхната участ

което гори с огън и жупел. Това

4) Има надежда чрез кръвта на Исус Христос
РИМЛЯНИ 5:8 Но че, когато
още бяхме грешници, Христос умря за нас.

Бог препоръчва Своята към нас любов в това,

5) Доверете се на Исус Христос.

1 СОЛУНЦИ 1:9 достъп имахме при
вас, и на жив
истинен Бог.

Защото сами те оповестяват за нас какъв
как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите и

ЙОАН 3:16 Защото Своя Единороден Син,
за да има вечен живот:

Бог толкова възлюби света, че даде
не погине ни един, който вярва в Него, но да

ЙОАН 3:18 Който е вече осъден,
защото не Единородния Божий Син.

вярва в Него не е осъден; който не вярва
е повярвал в името на

и
домът ти.

ДЕЯНИЯ 16:30-31 спася?
А те и

да сеизведе ги вън и рече: Господа, що трябва да сторя, за
казаха: Повярвай в Господа, Исуса [Христа], и ще се спасиш, ти

6) Това е вечен Дар от Бога.

ЕФЕСЯНИ 2:8-9 Защото
не похвали никой.

от сами вас;
това е

по благодат сте спасени чрез вяра, и то не
дар от Бога; не чрез дела, за да се

7) Сега знаете как да отидете на небето

1 ЙОАНОВО 5:13
на

Божия
Син].

Син, за
да Божиязнаете,

Това писах на вас, които вярвате в името на
че имате вечен живот [и да вярвате в името

Молете се на Бог да ви спаси в името на Исус


