Божјиот едноставен план за спасение земени од I Јован
Вовед
I Јован 5:13 Ова ви го напишав вам, кои верувате во името на Божјиот Син, за да знаете дека имате
вечен живот и да верувате во името на Божјиот Син.

1. Сите ние сме грешници!
I Јован 5:16-17 Ако некој го види својот брат да врши грев, што не води кон смрт, нека моли, и ќе му
даде живот, имено на оние, кои не вршат грев што води кон смрт. Има грев што води во смрт, за тој грев
не велам да моли. Секоја неправда е грев, а има грев што не води во смрт.
1 Јован 3:6

Секој кој останува во Него, не греши; секој кој греши, не Го видел Него, ниту Го познал.

Сите ние сме грешници!

2. Постои цена за грев!
I Јован 5:19 Знаеме дека ние сме од Бога, а целиот свет е во власта на лукавиот.
I Јован 5:12 Кој Го има Синот, има живот; кој Го нема Божјиот Син, нема живот.
1 Јован 3:15 Секој, кој го мрази својот брат, е човекоубиец, а знаете дека во ниеден човекоубиец не
пребива вечен живот.

3. Исус умрел и платил за нашите гревови на крстот!

1 Јован 4:10 Љубовта е во ова: не дека ние сме Го возљубиле Бога, туку Тој нè возљуби нас и Го
испрати Својот Син како жртва помирница за нашите гревови.

Христос умре за грешниците!
1 Јован 4:2-3 По ова познавајте го Духот на Бога: секој дух кој исповедува дека Исус Христос дојде во
тело, од Бога е; а секој дух кој не исповедува дека Исус Христос дојде во телото, не е од Бога; тоа е
духот на антихристот, за кого сте чуле дека иде, и сега е веќе во светот.
I Јован 5:11 И ова е сведоштвото: Бог ни даде вечен живот, и тој живот е во Неговиот Син.

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. Ние мора да се стави на нашата вера и доверба во Христа!
I Јован 5:14-15 И ова е смелоста која ја имаме кон Него: дека нè слуша ако просиме нешто по Неговата
волја. И кога знаеме дека нè слуша, што и да Го молиме, знаеме дека ги имаме добиено молбите што ги
побаравме од Него.

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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