
Бог је једноставна план спасења од Џона

Зашто је Исус умрети?

1. Зато што смо сви грешници!
Џон 3:19  “A sud je ovaj što videlo dodje na svet, i ljudima omile veæma tama negoli videlo; jer njihova dela
behu zla..”

Ми смо сви грешници!

2. Зато што постоји цена за грех!
Џон 6:40  “A ovo je volja Onog koji me posla da svaki koji vidi Sina i veruje Ga ima život veèni; i ja æu ga
vaskrsnuti u poslednji dan.”

Џон 3:18 “Koji Njega veruje ne sudi mu se, a koji ne veruje veæ je osudjen, jer ne verova u ime Jedinorodnog
Sina Božijeg.”

Џон 3:36b   “…ima život veèni; a ko ne veruje Sina, neæe videti život, nego gnev Božji ostaje na njemu..”



Постоји цену за грех!

3. Зато што је Исус умро и платио за наше грехе на крсту!
Џон 14:6 “Isus mu reèe: Ja sam put i istina i život; niko neæe doæi k Ocu do kroza me.

Џон 3:17 Jer Bog ne posla Sina svog na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroza Nj.

Џон 1:10,12   “Na svetu beše, i svet kroza Nj posta, i svet Ga ne pozna. A koji Ga primiše dade im vlast da
budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo,

4. Спасење је поклон, а не добрим делима. Морате сами да Божја
реч за то, и поверење Исусе!

ДЕЛА 4:12 Jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasti.

ЕФЕСЦИМА 2:8-9 Jer ste blagodaæu spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božji,   Ne od dela, da se niko
ne pohvali.

ТИТУ 3:5 Ne za dela pravedna koja mi uèinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerodjenja i
obnovljenjem Duha Svetog,

5. Морамо сами ставити нашу веру и поверење у Христа!
Џон 5:24   “Zaista, zaista vam kažem: Ko moju reè sluša i veruje Onome koji je mene poslao, ima život veèni, i
ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život..”

Џон 6:47  “Zaista, zaista vam kažem: koji veruje mene ima život veèni..”

Џон 10:28 I ja æu im dati život veèni, i nikad neæe izginuti, i niko ih neæe oteti iz ruke moje..



Da, lako je! Ne možete da zaslužite Božije oproštenje. Ne možete da platite za svoje oproštenje.
Jedino možete da ga primite, verom, kroz Božiju blagodat i milost.
Ako želiš da prihvatiš Isusa Hrista kao svog Spasitelja i dobiješ oproštenje od Boga, evo
molitve koju možeš da moliš. Izgovaranje ove ili bilo koje druge molitve te neće spasiti. Ova
molitva je jednostavno samo način da pokažeš Bogu svoju veru u Njega i da mu se zahvališ za
oproštenje.

"Bože,

znam da sam zgrešio protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen. Ali Isus Hristos je
preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, tako da verom u Njega mi može biti oprošteno. Ja se
okrećem od svojih greha i verujem Ti za svoje spasenje. Hvala ti za Tvoju predivnu
blagodat i oproštenje – dar večnog života! Amin!"
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