
Питање: Шта Божија реч каже да требамо урадити, и шта ћемо постати?  

»А који га ПРИМИШЕ даде им власт  

да буду СИНОВИ БОЖИЈИ.«    Јован 1,12 

»Јер који год ПРИЗОВЕ име Господње СПАШЋЕ СЕ.«  

Римљанима 10,13 

»Ко има СИНА БОЖИЈЕГ има ЖИВОТ;  

ко НЕМА СИНА БОЖИЈЕГ НЕМА ЖИВОТ. 

... да знате да имате живот вечни...«   Прва Јованова 5,12-13 

 

 

Исус је рекао:  

»Заиста, заиста вам кажем: ко 

моју реч слуша и верује ономе 

који је мене послао, има живот 

вечни, и не долази на суд, него је 

прешао из смрти у живот.«  

Јован 5,24 

Примите сад дар вечног живота. Признајте Исуса Христа за свог спаситеља, и 

молите се Богу: 

 Свети Боже, грешио сам против тебе у мислима, у речима и у делима. Жао ми 

је тога. Желим да ми Исус Христос опрости све моје грехе. 

 Прихваћам тебе, Исусe, за свог Спаситеља и свог Бога. Призивам те да: 
- ме спасиш мојих грехова и паклене ватре 

- ме узмеш у небеса кад умрем 

- и даш ми дар вечног живота. 

 Отварам врата свог срца и живота теби, Господе, да уђеш и будеш мој 

Спаситељ, мој Пријатељ и мој Бог, за увек. Амен 

 
Потпис:.........................................................................  Датум: ..............................................  

Исус је рекао: »Ја ћу им дати живот вечни, и никад неће изгинути.« Јован 10,28 
1. Јесте ли молили Бога, да вас спаси ваших грехова?  

2. Ако јесте, шта пише у Римљанима 10,13 да сте сад постали?  

3. Ако би сад умрли, куда би отишли?  

4. Шта значи ‘никад неће изгинути’ - кад сте спасени, можете ли изгубити вечни живот? Не!  

5. Како можете боље упознати Бога? Читајте Библијu сваки дан, молите се Богу, идите у цркву која 

проповеда Свето Писмо, и крстите се. Кажите другима како их може Исус спасити, и живите у 

послушности Богу. 

»Јер ако признајеш устима својим да је Исус Господ, и верујеш у срцу свом да га Бог 

подиже из мртвих, бићеш спасен.« Римљанима 10,9 
Ако је Исус сад ваш спаситељ, пишите намa или позовите нас. можемо вам послати литературу, 

која ће вам помоћи да боље упознате Исуса Христа.   61-414-106-279    

www.keithpiper.org  

СТАНИТЕ! 
И размислите: Где ћете провести вечност? 

 

БОЖИЈИ ДАР ЈЕ ВЕЧНИ 

ЖИВОТ! 

ЈЕСТЕ ЛИ ГА 

ПРИМИЛИ? 
Исус Христос каже: »Ходите к мени сви који сте уморни и натоварени, и 

ја ћу вас одморити.« Матеј 11,28 

 
»Тражите Господа док се може наћи; призивајте га докле је близу. Нека 

безбожник остави свој пут и неправедник мисли своје; и нека се врати ка 

Господу, и смиловаће се на њ, и к Богу нашему, јер прашта много.« Исаија 

55,6-7 

БОЖИЈА УПОЗОРЕЊА 
 

СТАНИ! 

 

ПАКАО 

http://www.keithpiper.org/


Како можемо БИТИ СИГУРНИ да имамо ВЕЧНИ ЖИВОТ? 

ЗНАТИ морамо 4 ствари: 

 1. СВИ СУ ГРЕШИЛИ   

»Јер СВИ САГРИЈЕШИШЕ  

и изгубили су славу Божију.«        Римљанима 3,23 

Грех је: 

   

 

Себе стављати испред 

Бога 
Одвојеност од Бога Не достизати Божијег 

стандарда 
Грех је непослушност 

Божијој речи - Библији 

 Сви смо ВЕЛИКИ ГРЕШНИЦИ у поређењу са СВЕТИМ БОГОМ. 

1. Желите ли да Бог Светога Писма постане ваш Бог? 

2. Хоћете ли се окренути од својих грехова и желите доћи Богу? 

 2. КАЗНА ЗА ГРЕХ ЈЕ СМРТ   

»Јер је плата за грех СМРТ, а ДАР  

БОЖЈИ је ЖИВОТ ВЕЧНИ у Христу  

Исусу Господу нашем.« Римљанима 6,23 

»И СМРТ и ПАКАО бачени бише у ЈЕЗЕРО  

ОГЊЕНО. И ово је ДРУГА СМРТ.« Откривење 20,14 
 

Образложење: 

Божји закон учи да смо сви сагрешили и сви  

требамо да умремо и идемо у пакао. То није добра  

вест. Нико не жели отићи у огњено језеро. Има ли  

спаса? Да, има! 

Могу нас ли наша добра дела спасити те казне? Не. 

Може ли нас религија избавити од смрти? Не. 

Бог нама нуди слободни дар вечног живота  

по Исусу Христу, без добрих дела и религије. 
 

»Јер сте благодаћу спасени кроз веру; и  

то није од вас, дар је Божји. НЕ ОД ДЕЛА,  

да се нико не похвали.«  Ефесцима 2,8-9 

Поклон је слободан: примите га или га одбијте. 

Вечни живот значи лично упознати Бога сада, и отићи у небеса  

кад умрете.  

Божији ЗАКОН захтева да идемо у пакао, али Божија ЉУБАВ жели  

да идемо у небеса. Видите како нам је Бог обезбедио опрoштeње и вечни живот? 

 3. ИСУС ЈЕ УЗЕО СВУ КАЗНУ НА СЕБЕ   

»Али Бог показује своју ЉУБАВ к нама  

што ХРИСТОС још кад бијасмо грешници  

УМРЕ ЗА НАС.«     Римљанима 5,8 

Исус је СПАСИТЕЉ СВИХ ЉУДИ. 

-- Сад жели постати ТВОЈ СПАСИТЕЉ. 

 

Бог је узео све наше грехе – прошле, садашње 

и будуће – и ставио их НА ХРИСТА. 
 

»Сви ми као овце зађосмо, сваки 

нас се окрену својим путем, и 

Господ пусти на њ безакоње свих 

нас.«   Исаија 53,6 

 
Исус је узео на себе СВУ КАЗНУ за СВЕ 

наше грехе на крсту, да не би ми заувек 

горели у Огњеном језеру. 
»Али он би рањен за наше преступе, избијен 

за наша безакоња.«   Исаија 53,5 
 

Исус је СПАСИТЕЉ свих људи. ВРАТА у небеса су отворена и СВИ могу ући. 

Али КАКО можемо ући кроз та врата? 

Они који: 

4. а) ВЕРУЈУ: 

        - да је ИСУС БОЖИЈИ СИН (100% Бог и 100% човек) 

        - да је УМРО УМЕСТО НАС, ЗА НАШЕ ГРЕХЕ 

        - да је УСТАО ТЕЛЕСНО од МРТВИХ 

б) и који ПРИМЕ ИСУСА ХРИСТА за свог СПАСИТЕЉА 
ти одмах добију СЛОБОДНО ОПРОШТЕЊЕ и ВЕЧАН ЖИВОТ. 
Прими жртву Исуса Христа за пуну исплату својих грехова. Уздај се само у њега, не у 

своја добра дела или у религију. 

       
Можемо бити СИГУРНИ тих обећања, јер у Светом Писму пише: 

1. Немој имати 

других Богова 

2. Немој се клањати 

ликовима 

3. Не узимај узалуд 

име Господње 

4. Сјећај се дана 

Господњега 

 
 

 

5. Поштуј оца и 

матер 

6. Не убиј 

7. Не чини прељубе 

8. Не кради 

9. Не лажи 

10. Не пожели што 

није твоје 

 

... Смрт је: 

 
Кад наше тело умре. 

 


