Božje Simple Plan Spasenja
Uvod
Prva Ivanova poslanica 5:13 To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni.

1. Svi smo mi grešnici!
Rimljani 3:10 kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga,
Rimljani 3:23 Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja;
Rimljani 5:12 Zbog toga, kao što po jednom Čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi
sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt...

Svi smo mi grešnici!

II Tu je cijena za taj grijeh.
Rimljani 6:23a “Jer plaća je grijeha smrt, …………………….”
Otkrivenje 21:8 Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i
idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt."

III Krist umro za naše grijehe.
Rimljani 4:6 Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro.
Rimljani 5:8 A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije.
Rimljani 14:9 Ta Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima.
Rimljani 6:23b

“…………….. a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.”

Krist je umro za grešnike!

4. Spasenje je besplatan dar, a ne po dobrim djelima. Morate uzeti
Božju riječ za to, i povjerenje samo Isus!
Djela 4:12 I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po
kojemu se možemo spasiti."
Efežanima 2:8-9 Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko
hvastao.
Titu 3:5 on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga
rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom

5. Moramo staviti naše vjere i povjerenja u Krista!
Rimljani 4:24 nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa,
Gospodina našega,
Rimljani 10:9-10,13 Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od
mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava. Jer: Tko god prizove
ime Gospodnje, bit će spašen.

Stavite svoju vjeru u Krista!
Ako želiš prihvatiti Isusa Krista kao svoga Spasitelja i primiti oproštenje od Boga, ovdje je molitva možete
moliti. Rekavši ovu molitvu ili bilo koje druge molitve neće vas spasiti. To je samo vjerujući u Isusa Krista koji
može pružiti oproštenje grijeha. Ova molitva je jednostavan način da izraziš Bogu svoju vjeru u Njega i zahvališ
mu što je obezbijedio sve za tvoje oproštenje.

"Gospodine,
Znam da sam ja griješnik. Znam da sam zaslužio posljedice grijeha, što je smrt i pakao. Međutim, ja sam
uzdajući se u Isusa Krista kao svoga Spasitelja. Vjerujem da je njegova smrt i uskrsnuće predviđeno moje
oproštenje. Vjerujem u Isusa i Isusa samo kao svoga osobnog Gospodina i Spasitelja. Hvala ti, Gospodine, što si
me spasio i oprostio mi! Amen! "
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