Божјиот едноставен план за спасение ОД ЈОВАН

Зошто Исус умре?
1. Човекот по природа е зло (погрешно).
Јован 3:19 “And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than
light, because their deeds were evil.”

Сите ние сме грешници!

2. Со тоа природа сме осудени.
Глава 6:40 “ Зашто тоа е волјата на Мојот Татко, секој што ќе Го види Синот и поверува во Него - да
има вечен живот, и Јас ќе го воскреснам во последниот ден.”
Глава 3:18 “ Кој верува во Него, нему не му се суди; а кој не верува веќе е осуден, зашто не поверувал
во името на Единородниот Божји Син.”

Глава 3:36b “…нема да види живот, туку Божијот гнев останува врз него.”

Постои цена за нашиот грев.

3. Исус беше во светот и тој умре за нас.
Глава 14:6 “Исус му рече: „Јас Сум Патот, и Вистината, и Животот. Никој не доаѓа при Татко Ми, освен
преку Мене. ”
Глава 3:17 “Зашто Бог не Го испрати Својот Син во светот за да му суди на светот, туку светот да се
спаси преку Него.”
Глава 1:10,12 “Беше во светот, и светот стана преку Него, но светот не Го позна. А на сите кои Го
примија, им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име:”

4. Спасението е бесплатен дар, а не со добри дела. Мора да се земе
збор на Бога за тоа, и Исус му верувате сами!
Глава 4:12 Нема спасение ниту во еден друг, ниту има друго име под небото, дадено на луѓето, преку
кое мора да се спасиме.”
Глава 2:8-9 Зашто по благодат сте спасени, преку верата, и тоа не е од вас самите - тоа е Божји дар! Не
од делата, за да не се фали некој.
Глава 3:5 нè спаси не врз основа на праведните дела што сме ги направиле ние, туку по Својата
милост, преку капењето на новораѓањето и обновувањето на Светиот Дух,

5. Мора да веруваме во Господ и ќе имаш вечен живот!

Глава 5:24 “Вистина, вистина ви велам: кој го слуша Моето слово и верува во Оној, Кој Ме прати, има
вечен живот и не доаѓа на суд, туку преминал од смртта во живот. .”
Глава 6:47 “Вистина, вистина ви велам: кој верува во Мене има вечен живот.”
Глава 10:28 “ Јас им давам вечен живот и никако нема да загинат и никој нема да ги грабне од Мојата
рака.”

Ако сакаш да имаш добри и правилни односи со Бог, тука ти предложуваме една
едноставна молитва. Самото изговарање на овие зборови нема да те спаси.
Единствено верата во Исус Христос ќе те спаси од твоите гревови! Оваа молитва е
само еден начин да ја изразиш својата вера во Бог и да Му заблагодариш за
спасението, што ти го дава.

„Господе знам дека сум погрешил/а кон Тебе и дека заслужувам да бидам казнет/а за
тоа. Но Исус Христос ја зеде на Себе казната, што јас ја заслужив, така да преку вера во
Него да ми биде простено. Јас сега свртувам грб на својот грев и Ти се доверувам за
моето спасение. Ти благодарам за Твојата прекрасна благодат и простителност, за
дарот – вечен жовот! Амин!“
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