Бог је једноставна план спасења
Увод
I Џон 5:13 Ово писах вама који верујете у име Сина Божијег, да знате да имате живот вечни и да
верујете у име Сина Божијег.

I Ми смо сви грешници!
Романс 3:10 Као што стоји написано: Ни једног нема праведног;
Романс 3:23 Јер сви сагрешише и изгубили славу Божију,
Романс 5:12 Зато, као што кроз једног човека додје на свет грех, и кроз грех смрт, и тако смрт удје у све
људе, јер сви сагрешише.

Ми смо сви грешници!

II. Ту је цена за то грех!
Романс 6:23 Јер је плата за грех смрт, а дар Божји је живот вечни у Христу Исусу Господу нашем.
Откровење 21:8 “А страшљивима и невернима и поганима и крвницима, и курварима, и врачарима, и
идолопоклоницима, и свима лажама, њима је део у језеру што гори огњем и сумпором; које је смрт
друга.”

III Исус је умро и платио за наше грехе на крсту!
Романс 5:6 Јер Христос још кад слаби бејасмо умре у време своје за безбожнике.
Романс 5:8 Али Бог показује своју љубав к нама што Христос још кад бејасмо грешници умре за нас.
Романс 14:9

Јер зато Христос и умре и васкрсе и оживе да овлада и мртвима и живима.

Романс 6:23 Јер је плата за грех смрт, а дар Божји је живот вечни у Христу Исусу Господу нашем.

Христ је умро за грешнике!

IV 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,

V Морамо сами ставити нашу веру и поверење у Христа!

Романс 4:24 Него и за нас, којима ће се примити ако верујемо Оног који васкрсе Исуса Христа Господа
нашег из мртвих,
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.

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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