
Римјаните 10:10 Ако длабоко во себе имаш таква вера, Бог ќе те смета за
праведен. Ако со својата уста ја исповедаш оваа вера, ќе бидеш спасен.

1) Сите сме грешници
Римјаните 3:23 зашто

достигне Божјите возвишени стандарди.
никој не успеа

да ги
сите згрешија и

2) Гревот го плаќаме со смрт
Римјаните 6:23 Зашто платата што ја дава гревот е смрт, а подарокот што
го дава Бог преку вера во нашиот Господ Исус Христос е вечен живот.
3) Според Библијата, одиме во пеколотсите заслужуваме да
Откровение 21:8 А Мене,
како и неверниците, неморалните, убијците, блудниците, маѓепсниците,
обожавателите на идоли

со запален втората смрт.“

оние што од страв се откажуваат од верата во

и сите лажговци, ќе завршат во Огненото Езеро
полно сулфур. Тоа ќе биде
4) Има надеж — низ крвта на Исус Христос
Римјаните 5:8 но кога Го
испрати Христос да додека бевме грешници.

Бог ни покажа колку многу не сака
умре за нас уште

5) Верувајте во Исус Христос.

1 Солунците 1:9 сте
како се служите на

да на живиот Бог;Му

пречекале,ги

за

Самите луѓе раскажуваат за вас, како
сте обратиле кон Бог и сте престанале да им идолите,

служите на вистинскиот,

Јован 3:16 Зашто Го даде
Својот Единороден Син,
да има вечен живот.

Бог толку ги засака луѓето од овој свет, што
за да не загине ниту еден што верува во Него, туку

Јован 3:18 Ниту Оној,
пак, што не во
Единородниот Божји Син.

еден што верува во Него нема да биде суден.
верува, веќе е осуден, затоа што не поверувал

Дела Ап 16:30-31 Ги изведе надвор и им рече: „Господа, што треба да сторам,
за да се спасам?“ Тие му одговорија: „Поверувај во Господ Исус и ќе бидете
спасени ти и твоите домашни!“

6) Тоа е безвременски подарок од Бог.
Ефешаните 2:8-9 Бог, Својата милостива
благонаклоност спрема

да се фали.

поради
Божји

кога поверувавте, ве спаси
вас.

дар. Никој не
еСпасението не е по ваша заслуга, тоа

го заработил[a], па да може
7) Сега знаете како да стигнете до рајот

живот.
1 Јован 5:13

имате вечен
што

верувате во името
виеОва ви го напишав за да знаете дека

на Божјиот Син

Молете му се името на Исусна Бог за да ве спаси во


