Božji Jednostavan Plan Spasenja
Prijatelju: postavit ću ti najvažnije pitanje u životu. Tvoja radost ili tuga za cijelu vječnost ovise o tvom odgovoru.
Pitanje je: Jesi li spašen? To nije pitanje o tome koliko si dobra osoba niti pitanje o tome jesi li član crkve, nego jesi li
spašen? Jesi li siguran da ćeš ići u raj kada umreš?
Bog je rekao da ako želimo ići u raj moramo se ponovo roditi. U Ivanovom evanđelju 3:7 Isus govori Nikodemu: “Treba
da se odozgo rodite.”
U Bibliji Bog pokazuje plan u kojemu ponovo rođen [odozgo rođen] znači biti spašen. Njegov je plan jednostavan! Možeš
biti spašen danas. Kako?
Prije svega, prijatelju, moraš shvatiti da si grešan. “Jer svi su sagriješili i lišeni su Božje slave.” (Rimljanima 3:23)
Zbog toga što si grešan, osuđen si na smrt. “Jer plaća grijeha je smrt” (Rimljanima 6:23). To uključuje i vječnu
odvojenost od Boga u paklu.
“I kao što je ljudima određeno samo jednom umrijeti – potom dolazi sud” (Hebrejima 9:27)
Ali Bog te toliko ljubio da je dao svog jedinorođenog sina, Isusa, da uzme tvoj grijeh i umre umjesto tebe. “Njega koji
je bio bez ikakva grijeha Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom.” (2 Korinćanima
5:21)
Isus je morao proliti svoju krv i umrijeti. “Jer krv je ono što ispašta za život.” (Levitski zakonik 17:11) “…sve se čisti
krvlju i bez prolijevanja krvi nema oproštenja.” (Hebrejima 9:22)
“Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas.” (Rimljanima 5:8)
Iako ne možemo razumjeti kako, Bog je rekao da su moj i tvoj grijeh stavljeni na Isusa i on je umro umjesto nas. Postao
je naša zamjena. To je istina. Bog ne može lagati.
Prijatelju, “Bog poručuje da se svi i svagdje obrate.” (Djela 17:30) To obraćenje promjena je uma u kojoj osoba shvaća
i slaže se s Bogom da je grešna te se slaže i s onim što je Isus za nas učinio na križu.
U Djelima 16:30-31, čuvar tamnice u Filipima pitao je Pavla i Silu “…Gospodo, što mi treba činiti da se spasim?” A oni
su rekli “Vjeruj u Gospodina Isusa pa ćeš se spasiti…”
Jednostavno vjeruj u Njega kao onoga tko je ponio tvoj grijeh, umro umjesto tebe, bio pokopan i koga je Bog uskrisio.
Njegovo je uskrsnuće snažno uvjerenje da vjernik može imati vječni život kad primi Isusa kao Spasitelja.
“A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime.” (Ivan 1:12)
“Tko god zazove ime Gospodnje, spasit će se.” (Rimljanima 10:13)
Tko god uključuje i tebe. Spasit će se ne znači možda ili može, nego bit će spašen.
Sigurno shvaćaš da si grešan. Sada, gdje god da jesi, u pokajanju donesi svoje srce Bogu u molitvi.
U Lukinom evanđelju 18:13, grešnik se molio: “Bože, smiluj se meni grešniku.” Samo moli: “O Bože, znam da sam
grešan. Vjerujem da je Isus bio moja zamjena kada je umro na križu. Vjerujem da su njegova prolivena krv, njegova
smrt, ukop i uskrsnuće, bili za mene. Sada ga primam kao Spasitelja. Zahvaljujem Ti za oproštenje mojih grijeha, za dar
spasenja i vječni život, zbog tvoje velike milosti. Amen”
Vjeruj Bogu na riječ i prihvati Njegovo spasenje vjerom. Vjeruj i bit ćeš spašen. Nikakva crkva niti dobra djela ne
mogu te spasiti. Sjeti se, Bog je taj koji spašava. I jedino On!
Božji jednostavan plan spasenja je ovo: ti si grešan. Stoga, ako ne vjeruješ u Isusa koji je umro umjesto tebe, vječnost
ćeš provesti u paklu. Ako vjeruješ u Njega kao tvog razapetog, pokopanog i uskrslog Spasitelja, primit ćeš oproštenje svih
svojih grijeha i Njegov dar vječnog spasenja po vjeri.
Kažeš: “Sigurno ne može biti tako jednostavno.” Da, tako jednostavno! To piše u Pismu. To je Božji plan. Prijatelju,
vjeruj u Isusa i primi ga kao Spasitelja danas.
Ako ti Njegov plan nije još potpuno jasan, pročitaj ovu brošuru ponovo; nemoj ju puštati dok ne razumiješ. Tvoja
je duša vrednija od cijelog svijeta.

“Što, dakle, koristi čovjeku ako dobije cijeli svijet, a izgubi svoj život?” (Marko 8:36)
Budi siguran da si spašen. Ako izgubiš svoj dušu, propustit ćeš raj i izgubiti sve. Molim te! Dopusti Bogu da te spasi već
u ovom trenutku.
Božja će te moć spasiti, čuvati te i osposobiti da živiš pobjedonosni kršćanski život. “Nikakva kušnja veća od ljudske
snage nije vas zadesila. Bog je vjeran i neće dopustiti da budete kušani preko vaših snaga, nego će vam zajedno s kušnjom
dati i sretan ishod, da je možete podnijeti.” (1. Korinćanima 10:13)
Ne vjeruj svojim osjećajima. Oni su promjenjivi. Stoj čvrsto na Božjim obećanjima. Ona se nikada ne mijenjaju.
Kada si jednom spašen, postoje tri stvari koje trebaš dnevno vježbati kako bi duhovno rastao:
- Moli – razgovaraj s Bogom.
- Čitaj Bibliju – tako Bog razgovara s tobom.
- Svjedoči – tako ti govoriš za Boga.
Kao znak poslušnosti Gospodinu Isusu Kristu i kao javno svjedočanstvo tvog spasenja, trebaš se krstiti, a zatim odmah
postani dio crkve koja svoju vjeru temelji na Bibliji. “Prema tome, ne stidi se svjedočanstva za našega Gospodina …”
(2. Timoteju 1:8)
“Tko god mene prizna [svjedoči za mene] pred ljudima, njega ću i ja priznati pred svojim Ocem nebeskim.” (Matej 10:32)
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