God’s Simple Plan of Salvation taken from I John
Introduction
I John 5:13 Ovo pišem vama, koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate, da imate
život vječni.

1. Svi smo mi učinili grijeh.
I John 5:16-17 Ako tko vidi brata svojega, gdje čini grijeh, što ne donosi smrti, neka
moli, i dat će mu život. To vrijedi za one, koji ne čine grijeha, što donosi smrt. Ima
grijeh, što donosi smrt; za tajne govorim, da moli. Svaka je nepravda grijeh; i ima
grijeh, što ne donosi smrti.
I John 3:6 Svaki, koji u njemu ostaje, ne griješi, i svaki, koji griješi, nije ga vidio niti ga
upoznao.

We are all sinners!

2. Vječna smrt je ono što smo zaslužili za naše grijehe.
I John 5:19

Znamo, da smo od Boga, a sav svijet leži u zlu,

I John 5:12

Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.

I John 3:15 Svaki, koji mrzi na brata svojega, ubojica je, i znate, da ni jedan ubojica
nema u sebi vječnoga života.

3. Isus je umro na križu, uzimajući kaznu koju smo mi zaslužili –
smrt.

I John 4:10 U tom je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego da je on ljubio nas i
poslao Sina svojega kao pomirnu žrtvu za grijehe naše.

Christ died for sinners!
I John 4:2-3 Po ovome poznajte Duha Božjega: "Svaki duh, koji priznaje, da je Isus Krist u
tijelu došao, od Boga je; I svaki duh, koji ne priznaje Isusa, nije od Boga; i ovaj je
antikristov, za kojega ste čuli da dolazi, i sad je već u svijetu.
I John 5:11 I ovo je svjedočanstva, da nam je Bog dao život vječni; i ovaj je život u Sinu
njegovu.

4. Možeš samo da ga primiš, vjerom, kroz milost i blagodat Božiju.
I John 5:14-15 I ovo je pouzdanje, koje imamo prema njemu, da nas usliši, ako što
molimo po volji njegovoj. I kad znamo, da nas usliši, štogod molimo, znamo, da
primamo, što ga zamolismo.

Ako želiš da prihvatiš Isusa Krista kao svoga Spasitelja I primiš oproštenje od Boga, ovjdje je
molitva koju možeš da izmoliš. Izgovaranje ove ili bilo koje druge molitve te neće spasiti. Samo
vjerovanje u Isusa Krista može da providi oproštenje grijeha. Ova molitva je jednostavan način
da izraziš Bogu svoju vjeru u njega I zahvališ mu što je obezbijedio sve da ti može biti
oprošteno.

"Bože,
ja znam da sam zgriješio protiv tebe i da sam zaslužio kaznu. Ali, Isus Krist je preuzeo tu
kaznu koju sam ja zaslužio tako da kroz vjeru u njega mi može biti oprošteno. Okrećem
se od mojih grijeha I stavljam svoju vjeru u tebe za spasenje. Hvala ti za tvoju predivnu
milost i oproštenje! Amen!”
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