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Порука из Јеванђеља- Молимо вас да прочитате следеће: 
 
Постање, 1: 1:  У почетку створи Бог небо и земљу. 

Римљанима, 3:23:  Јер сви сагријешише и изгубили славу Божију, 

Јован, 8:34:  Исус им одговори: заиста, заиста вам кажем да је сваки 
који чини гријех роб гријеху. 

 

      Бог нас је створио али ми Њега не познајемо и одвојени смо од Њега због наше 
грешне природе. Наш живот без Бога нема ни значења ни сврхе. Последица (цена коју 
треба да платимо) нашег греха је смрт, како духовна, тако и физичка. Духовна смрт 
значи одвојеност од Бога. Физичка смрт јесте труљење тела. Ако умремо у греху, 
бићемо вечито одвојени од Бога и завршићемо у паклу. Како се можемо спасити од 
грехова и вратити се Богу? Ми не можемо спасити сами себе зато што је немогуће да 
се грешна особа спаси (баш као што то не може да уради ни особа која се дави). Не 
могу ни други да нас спасу зато што смо сви ми грешници (један дављеник не може 
спасити другог давњеника, и једном и другом је потребна помоћ). Само безгрешна 
особа нас може спасити. Како онда да пронађемо безгрешну особу у грешном свету у 
којем су сви згрешили?  
 
Римљанима, 6:23:  Јер је плата за гријех смрт, а дар Божиј је живот вјечни у 

Христу Исусу Господу нашему. 

Јован, 3:16:  Јер Богу тако омиље свијет да је и сина својега 
јединороднога дао, да ниједан који га вјерује не погине, 
него да има живот вјечни. 

Матеј, 1:23:  Ето, дјевојка ће затрудњети, и родиће сина, и надјенуће му 
име Емануило, које ће рећи: с нама Бог. 

Јован, 8:23:  И рече им: ви сте од нижијех, ја сам од вишијех; ви сте од 
овога свијета, ја нијесам од овога свијета. 

Марко, 1:11:   И глас дође с неба: ти си син мој љубазни који је по мојој 
вољи. 

Јован, 8:36:  Ако вас дакле син избави, заиста ћете бити избављени. 

Јован, 3:3:  Одговори Исус и рече му: заиста, заиста ти кажем: ако се 
ко наново не роди, не може видјети царства Божијега. 

Јован, 1:12:  А који га примише даде им власт да буду синови Божији, 
који вјерују у име његово, 

 

      Бог, који нас је створио и који нас много воли, дао нам је спасење. Из своје огромне 
љубави, послао је Свог сопственог Сина, Исуса да умре због наших грехова. Исус је 
безгрешан јер Он није са овог света, а, док је био на земљи, победио је ђавола који га 
је наводио на грех. Његов живот се допао Богу на небу. Исус је преузео на Себе наше 
грехе. Он је спаситељ нашег живота. (Исус је у прилици да нас спасе зато што се Он не 
дави). Циљ Исусове смрти на крсту јесте отkуп наших грехова а, самим тим, и скидање 
грехова са нас и поновно успостављање покиданих веза са Богом. Ми оживљавамо 
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после своје духовне смрти (одвојености од Бога) захваљујући Божијој моћи. Ова 
обновљена веза за нас значи нови живот. Ово нам враћа сврху нашег стварања и 
постојања и даје нам право значење и сврху живљења. 
 
Јован, 11:25:   А Исус јој рече: ја сам васкрсеније и живот; који вјерује 

мене ако и умре живљеће. 

Римљанима, 6:9:  Знајући да Христос уста из мртвијех, већ више не умире; 
смрт више неће обладати њиме. 

Дјела апостилска, 
2:24:   

Којега Бог подиже, раздријешивши везе смртне, као што 
не бијаше могуће да га оне држе 

Римљанима, 14:9:    Јер зато Христос и умрије и васкрсе и оживље да облада и 
мртвима и живима. 

Дјела апостолска, 
1:11:  

Који и рекоше: људи Галилејци! шта стојите и гледате на 
небо? Овај Исус који се од вас узе на небо тако ће доћи као 
што видјесте да иде на небо. 

 

       Чиме се доказује да је Исусова смрт, због наших грехова, прихваћена од стране 
Бога на небу? Доказ је то што је Бог васкрсао Исуса из мртвих. То васкрсење је 
показало да је Исус савладаљо смрт (односно, другим речима, смрт више не господари 
Њиме). И зато, сада, када је Исус жив, можемо и ми живети. Његов живот у нама чини 
да смо и ми живи. Исто тако, пошто је васкрсао, Он је данас жив.   
 
Јован, 5:24:  Заиста, заиста вам кажем: ко моју ријеч слуша и вјерује 

ономе који је мене послао, има живот вјечни, и не долази 
на суд, него је прешао из смрти у живот. 

Јован, 10:9:  Ја сам врата; ко уђе кроза ме спашће се, и ући ће и изићи 
ће, и пашу ће наћи. 

Јован, 14:6:   Исус му рече: ја сам пут и истина и живот; нико неће доћи к 
оцу до кроза ме. 

Јован, 8:24:  Тако вам казах да ћете помријети у гријесима својима; јер 
ако не узвјерујете да сам ја, помријећете у гријесима 
својима. 

Дјела апостолска, 
4:12:  

Јер нема другога имена под небом данога људима којијем 
би се ми могли спасти. 

Римљанима, 
10:13:  

Јер који год призове име Господње спашће се. 

Римљанима, 
10:11:  

Јер писмо говори: који га год вјерује неће се постидјети. 

Римљанима, 2:11:  Јер Бог не гледа ко је ко.. 

Римљанима, 3:22:  А правда Божија вјером Исуса Христа у све и на све који 
вјерују; јер нема разлике. 
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Римљанима, 10:9:  Јер ако признајеш устима својима да је Исус Господ, и 
вјерујеш у срцу својему да га Бог подиже из мртвијех, 
бићеш спасен. 

 

      Како нам се могу скинути греси да бисмо примили овај нови живот? Тако што ћемо 
веровати у Исуса као нашег Господа и Спаситеља. Ако се покајемо због свог грешног 
пута и призовемо Исуса да нам опрости и спасе нас, Он ће то учинити. Исус је Божији 
Син који је дошао на овај свет да умре због наших грехова. Свако на земљи, ко се буде 
уздао у Њега, примиће опроштај од Бога, биће спасен од својих грехова (и од пакла) и 
добиће нови живот од Бога. Код Бога нема пристрасности. За њега није битно у којем 
крају живимо, којим језиком говоримо, да ли смо богати или сиромашни, мушко или 
женско, млади или стари, или, по било чему, физички другачији од осталих.Свако ко 
верује у Исуса  и признаје Га, биће спасен. Ако одлучите да следите Исуса, дајемо вам 
следећу молитву којом Му се можете молити: 
 
      Боже, који си на небу, хвала Ти што си ми послао Свог јединог Сина, Исуса, да умре 
за моје грехе, да бих ја био спасен и добио нови живот са неба. Кајем се због 
погрешног пута којим сам до сада што и молим Те да ми опростиш грехе. Верујем у 
Исуса и прихватам Исуса за свог Господа и Спаситеља. Помози ми и покажи ми како 
да, по Твојој вољи, живим овај нови живот који си ми подарио. Амин.  
 
      Кад изговорите горњу молитву, замолите Бога да вам покаже у коју цркву да идете. 
Обраћајте се Богу редовно путем молитве и Он ће разговарати са вама. Слушајте глас 
Бога. Бог ће вам показати пут. Он вас воли и водиће рачуна о вама. Можете се 
поуздати у Њега. Он никада неће изневерити оне који верују у Њега. Бог је добар Бог. 
На Њега се можете ослонити. Можте Му препустити свој живот. Он брине за вас и 
благословиће вас. Бог је рекао: „Никада те нећу оставити, нити ћу од тебе одступити.“ 
Верујте у Бога. Будите благословени кроз Исуса.  
 
      Читајте библију редовно, почев од Прве Јованове. За додатне информације преко 
Интернета, кликните овде. 
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