Бог је једноставна план спасења ОД ЛУКА
1. Ми смо сви грешници!
Лука 5:31-32 I odgovarajuæi Isus reèe im: Ne trebaju zdravi lekara nego bolesni. Ja nisam došao da dozovem
pravednike nego grešnike na pokajanje.
Лука 18:19 A Isus reèe mu: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednog Boga.

Ми смо сви грешници!

2. Ту је цена за то грех!
Лука 16:15 I reèe im: Vi ste oni koji se gradite pravedni pred ljudima; ali Bog zna srca vaša; jer šta je u ljudi
visoko ono je mrzost pred Bogom.
Лука 9:5-6 I gde vas ne prime izlazeæi iz grada onog otresite i prah s nogu svojih, za svedoèanstvo na njih. A
kad izidjoše, idjahu po selima propovedajuæi jevandjelje i isceljujuæi svuda.

3. Исус је умро и платио за наше грехе на крсту!
Лука 18:13 A carinik izdaleka stajaše, i ne htede ni oèiju podignuti na nebo, nego bijaše prsi svoje govoreæi:
Bože! Milostiv budi meni grešnome.
Лука 19:10 Jer je Sin èoveèiji došao da nadje i spase šta je izgubljeno.
Лука 24:46 I reèe im: Tako je pisano, i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treæi dan;

Христ је умро за грешнике!

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!
Лука 13:3 Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi æete tako izginuti.
Лука 18:17 I kažem vam zaista: koji ne primi carstvo Božije 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.

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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