GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN

Why did Jesus die?
1. Svi smo mi učinili grijeh.
John 3:19 A sud stoji u tom: Svjetlost je došla na svijet, ali su ljudi radije imaju tamu
negoli svjetlost; jer su njihova djela bila zla.

We are all sinners!

2. Vječna smrt je ono što smo zaslužili za naše grijehe.
John 6:40 A ovo je volja Oca mojega, koji me posla, da svaki, koji vidi Sina i vjeruje u
njega, ima život vječni, i ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan."
John 3:18 Tko vjeruje u njega, ne sudi se: tko ne vjeruje, taj je već suđen, jer ne vjeruje
u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

John 3:36 Tko vjeruje u Sina, ima život vječni; a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života,
nego gnjev Božji ostaje na njemu."

There is a cost for sin!

3. Isus je umro na križu, uzimajući kaznu koju smo mi zaslužili –
smrt.
John 14:6 Isus mu reče: "Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.
John 3:17 Jer Bog nije poslao Sina svojega na svijet zato, da sudi svijet, nego da se svijet
spasi po njemu.
John 1:10,12 Na svijetu bijaše, svijet je po njemu postao; i svijet ga nije spoznao. A
svima, koji ga primiše, dade vlast, da budu djeca Božja. Onima, koji vjeruju u ime
njegovo,

4. Možeš samo da ga primiš, vjerom, kroz milost i blagodat Božiju.
Ephesians 2:8-9 Jer ste milošću spašeni po vjeri, i to nije od vas, to je dar Božji,
djela, da se tko ne pohvali.

Ne od

Acts 4:12 I nema ni u jednom drugom spasenja; jer nema drugoga imena pod nebom
danoga ljudima, u kojem treba da se spasimo."
Titus 3:5 Ne za djela pravde, koja mi učinismo, nego po svojemu milosrđu spasi nas
kupelju preporođenja i obnovljenja Duha Svetoga,

5. Možeš samo da ga primiš, vjerom, kroz milost i blagodat Božiju.

John 5:24 Zaista, zaista, kažem vam: Tko sluša moju riječ i vjeruje onome, koji je poslao
mene, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego se prešao iz smrti u život.
John 6:47 Zaista, zaista, kažem vam: "Tko vjeruje u mene, ima život vječni.
John 10:28 I ja im dajem život vječni, i neće propasti dovijeka, i nitko ih neće oteti iz ruke
moje.

Ako želiš da prihvatiš Isusa Krista kao svoga Spasitelja I primiš oproštenje od Boga, ovjdje je
molitva koju možeš da izmoliš. Izgovaranje ove ili bilo koje druge molitve te neće spasiti. Samo
vjerovanje u Isusa Krista može da providi oproštenje grijeha. Ova molitva je jednostavan način
da izraziš Bogu svoju vjeru u njega I zahvališ mu što je obezbijedio sve da ti može biti
oprošteno.

"Bože,
ja znam da sam zgriješio protiv tebe i da sam zaslužio kaznu. Ali, Isus Krist je preuzeo tu
kaznu koju sam ja zaslužio tako da kroz vjeru u njega mi može biti oprošteno. Okrećem
se od mojih grijeha I stavljam svoju vjeru u tebe za spasenje. Hvala ti za tvoju predivnu
milost i oproštenje! Amen!”
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