Бог је једноставна план спасења од Џона

Зашто је Исус умрети?

1. Зато што смо сви грешници!
Џон 3:19 А суд је овај што видело додје на свет, и људима омиле већма тама неголи видело; јер
њихова дела беху зла.

Ми смо сви грешници!

2. Зато што постоји цена за грех!
Џон 6:40 А ово је воља Оног који ме посла да сваки који види Сина и верује Га има живот вечни; и ја
ћу га васкрснути у последњи дан.
Џон 3:18 Који Њега верује не суди му се, а који не верује већ је осудјен, јер не верова у име
Јединородног Сина Божијег.

Џон 3:36 Ко верује Сина, има живот вечни; а ко не верује Сина, неће видети живот, него гнев Божји
остаје на њему.

Постоји цену за грех!

3. Зато што је Исус умро и платио за наше грехе на крсту!
Џон 14:6 Исус му рече: Ја сам пут и истина и живот; нико неће доћи к Оцу до кроза ме.
Џон 3:17 Јер Бог не посла Сина свог на свет да суди свету, него да се свет спасе кроза Њ.
Џон 1:10,12 На свету беше, и свет кроза Њ поста, и свет Га не позна.А који Га примише даде им власт
да буду синови Божији, који верују у име Његово,

4. Спасење је поклон, а не добрим делима. Морате сами да Божја
реч за то, и поверење Исусе!
ДЕЛА 4:12 Јер нема другог имена под небом даног људима којим би се ми могли спасти.
ЕФЕСЦИМА 2:8-9 Јер сте благодаћу спасени кроз веру; и то није од вас, дар је Божји, Не од дела, да
се нико не похвали.
ТИТУ 3:5 Не за дела праведна која ми учинисмо, него по својој милости спасе нас бањом преродјења и
обновљењем Духа Светог,

5. Морамо сами ставити нашу веру и поверење у Христа!
Џон 5:24 Јер још не беше Јован бачен у тамницу.
Џон 6:47 Заиста, заиста вам кажем: који верује мене има живот вечни.
Џон 10:28 И ја ћу им дати живот вечни, и никад неће изгинути, и нико их неће отети из руке моје.

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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