BOŽJA Simple Plan spasenja od Ivana

1. Čovjek po svojoj prirodi čini zlo (krivo).
Ivan 3:19 “A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im
bijahu zla.”

Svi smo mi grešnici!

2. Po prirodi da smo osuđeni.
Ivan 6:40 “Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga
uskrisim u posljednji dan.".”
Ivan 3:18 “Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime
jedinorođenoga Sina Božjega..”
Ivan 3:36b

“…neće vidjeti života; gnjev Božji ostaje na njemu.".”

Tu je trošak za grijeh?

3. Isus je bio u svijetu i on je umro za nas.
Ivan 14:6 “Odgovori mu Isus: "Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.”
Ivan 3:17 Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.
Ivan 1:10,12 “bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. A onima koji ga primiše podade
moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime,

4. Spasenje je besplatan dar, a ne po dobrim djelima. Morate uzeti
Božju riječ za to, i povjerenje samo Isus!
Djela 4:12 I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po
kojemu se možemo spasiti."
Efežanima 2:8-9 Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi
tko hvastao.
Titu 3:5 on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga
rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom

5. Morate vjerovati u Gospodina i da će imati život vječni!
Ivan 5:24 "Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne
dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život..”
Ivan 6:47 “Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni.”
Ivan 10:28 Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.

Staviti svoje povjerenje u Krista!
Jest, tako je jednostavno! Ne možeš zaslužiti oproštenje od Boga. Ne možeš platiti da bi dobio
oproštenje od Boga. Možeš ga samo primiti kroz vjeru, po Božjoj milosti i njegovu milosrđu.
Ako želiš prihvatiti Isusa Krista kao svoga Spasitelja i primiti oproštenje od Boga, možeš
izmoliti sljedeću molitvu. Izgovaranje ove molitve, ili bilo koje druge molitve, neće te spasiti.
Ovom molitvom samo izražavaš Bogu svoju vjeru u Njega i zahvaljuješ mu što ti je omogućio
oproštenje.

»Bože,
znam da sam sagriješio protiv Tebe i da zaslužujem kaznu. Ali Isus je preuzeo kaznu koju
zaslužujem kako bih vjerom u Njega mogao dobiti oproštenje. Okrećem se od svoga
grijeha i pouzdajem se u tebe za spasenje. Hvala Ti za tvoju predivnu milost i oproštenje!
Amen!«
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