
Božje Simple Plan Spasenja iz Ja, Ivan 
 

Uvod 
 
I Nužnik 5:13   To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni. 
  
1. Svi smo mi grešnici! 
 
I Nužnik 5:16-17  Vidi li tko brata svojega gdje čini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat će mu život - onima 
koji čine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli.  Svaka je nepravda grijeh. A 
postoji grijeh koji nije na smrt. 
 
1 Nužnik 3:6  Tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, nije ga vidio nit upoznao. 
 

 
Svi smo mi grešnici! 

 
2. Tu je cijena za grijeh! 
 
I Nužnik 5:19   Znamo: od Boga smo, a sav je svijet pod Zlim. 
 
I Nužnik 5:12   Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života. 
 
1 Nužnik 3:15   Tko god mrzi brata svoga, ubojica je. A znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnoga, vječnoga 
života. 
 



 
Tu je trošak za grijeh! 

 
3. Isus je umro i platio za naše grijehe na križu! 
 
1 Nužnik 4:10   U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao 
pomirnicu za grijehe naše. 
 

 
Krist je umro za grešnike! 

 
1 Nužnik 4:2-3   Po ovom prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu, 
od Boga je.  A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste čuli da 
dolazi i sad je već na svijetu. 
  
I Nužnik 5:11   I ovo je svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni; i taj je život u Sinu njegovu. 
  
4. Moramo staviti naše vjere i povjerenja u Krista! 
 
I Nužnik 5:14-15   I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas.  I 
znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od njega iskali. 



 
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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