
Зашто је Исус умрети? 
 

 

1. Зато што смо сви грешници! 
 
Марк 2:17  I èuvši Isus reèe im: Ne trebaju zdravi lekara nego bolesni. Ja nisam došao da dozovem pravednike 
no grešnike na pokajanje. 
 
Романс 3:10  Као што стоји написано: Ни једног нема праведног; 

 
Matt. 18:11  Jer Sin èoveèiji dodje da iznadje i spase izgubljeno. 
 
2. Зато што постоји цена за грех! 
 
Маттхев 15:18-20  A šta izlazi iz usta iz srca izlazi, i ono pogani èoveka.  Jer od srca izlaze zle misli, ubistva, 
preljube, kurvarstva, kradje, lažna svedoèanstva, hule na Boga.  I ovo je što pogani èoveka, a neumivenim 
rukama jesti ne pogani èoveka. 
 
Романс 6:23a  “Јер је плата за грех смрт, ………………..” 
 
Марк 16:16  Koji uzveruje i pokrsti se, spašæe se; a ko ne veruje osudiæe se. 

 



 
Постоји цену за наше грехе! 

 
3. Зато што је Исус умро и платио за наше грехе на крсту! 
 
Маттхев 1:21  Pa æe roditi Sina, i nadeni Mu ime Isus; jer æe On izbaviti svoj narod od greha njihovih. 
 
Романс 5:8  Али Бог показује своју љубав к нама што Христос још кад бејасмо грешници умре за нас. 
 
JN 3:16 Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego 
da ima život veèni. 
 
Matt. 18:11  Jer Sin èoveèiji dodje da iznadje i spase izgubljeno. 
 
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!   
 
Марк 9:23 A Isus reèe mu: Ako možeš verovati: sve je moguæe onome koji veruje. 
  
Марк 1:15  I govoreæi: Izadje vreme i približi se carstvo Božje; pokajte se i verujte jevandjelje. 
 
Марк 10:15   Zaista vam kažem: koji ne primi carstvo Božje kao dete, neæe uæi u njega. 
. 



Романс 10:9-10,13   Јер, ако признајеш устима својим да је Исус Господ, и верујеш у срцу свом да Га Бог 
подиже из мртвих, бићеш спасен.  Јер се срцем верује за правду, а устима се признаје за спасење.  Јер 
који год призове име Господње спашће се. 
 

 
Ставите само своју веру у Христа! 

 
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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