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ad bi danas umro, gdje bi proveo vječnost? Nitko
ne voli razmišljati o smrti, ali smrt dolazi k svima.
Bog nam kaže u svojoj Riječi, «…i kao što je određeno
ljudima jedanput umrijeti, a nakon toga – sud.»
(Hebrejima 9,27). Pošto je smrt tako sigurna, trebaš se
pripremiti za susret s Bogom. Prema Božjoj Riječi,
provest ćeš vječnost na jednom od dva mjesta: na nebu
ili u paklu. «I otići će ovi u muku vječnu (pakao), a pravednici će u život vječni (nebo).» (Matej 25,46).
Svaka osoba koja je rođena na ovom svijetu naslijedila je grešnu narav. «Zbog toga, kao što je po jednom
čovjeku (Adamu) grijeh ušao u svijet a po grijehu smrt,
tako je smrt prešla na sve ljude, jer svi sagriješiše:»
(Rimljanima 5,12). «…po naravi bijasmo djeca gnjeva kao
i ostali:» (Efežanima 2:3b). «Evo, grešan sam već rođen, u
grijehu me zače majka moja:» (Psalam 51,7). «Podmuklije
od svega je srce. Jedva popravljivo, tko da ga pronikne?»
(Jeremija 17,9).
Ta grešna narav proizvodi različita pokvarena djela.
«Jer iz srca čovječjeg izlaze zle namisli, preljubi, bludništva,
ubojstva, krađe, lakomstva, opakost, prijevara, razuzdanost, zlo oko, hula, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra
izlaze i onečišćuju čovjeka.» (Marko 7,21-23). Trebaš
priznati da si grešnik. Priznaj to ne samo sebi, nego i
Bogu. Nema šanse da budeš spašen od pakla, ako ne
priznaš da si grešnik. O tome govori Božja Riječ i ti to
trebaš vjerovati. Zato jer si grešnik, tebi je mjesto u
paklu, za svu vječnost. «Jer plaća za grijeh je smrt…»
(Rimljanima 6,23). «…a grijeh kad je počinjen donosi
smrt.» (Jakov 1,15).
Ti ne možeš učiniti ništa da bi se spasio. Ne možeš
biti dovoljno dobar. «...nitko ne čini dobro -

nema ni jednoga.» (Rimljanima 3,12). Ne možeš se spasiti
od pakla tako da se držiš zakona. Niti pak te odlazak u
crkvu ili krštenje neće spasiti. «…Jer djelima Zakona neće
se opravdati ni jedno tijelo.» (Galaćanima 2,16).
Bespomoćan si. Sam se ne možeš spasiti.
Evo, dobrih vijesti Evanđelja. Usprkos tvojem
grijehu, Bog te voli i učinio je sve što je potrebno za
tvoje spasenje. «Jer dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je
već u to doba umro za bezbožnike.» (Rimljanima 5,6). «Jer
i Krist je jednom za grijehe pretrpio – pravedan za
nepravedne- da nas privede k Bogu; ubijen doduše u tijelu,
ali oživljen po Duhu.» (1. Petrova 3,18).
Trebaš samo znati da si grešnik, da te Bog voli i da je
Kristova smrt dovoljna. Trebaš to osobno prihvatiti tako
da se pokaješ i primiš Gospodina Isusa Krista kao svog
Spasitelja. Pokajanje je promjena tvog uma koju u tvoje
srce donosi Sveti Duh kroz Božju Riječ. Pokajanje će
učiniti da se okreneš od grijeha, od mrtve religije i
vjeruješ samo Kristu. «... nego ako se ne pokajete, svi ćete
slično propasti.» (Luka 13,3). «A svima koji ga primiše dade
moć da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo
ime;» (Ivan 1,12). «...svim ljudima...» je zapovjeđeno da se
pokaju. (Djela 17,30). Znači da se svi ljudi mogu pokajati.
Nemoj ovo odgađati – učini to sada. «Evo, sada je
trenutak prihvaćanja! Evo, sada je dan spasenja!» (2.
Korinćanima 6,2). «Tražite Jahvu dok se može naći, zovite
ga dok je blizu!» (Izaija 55,6). «Jer tko god zazove ime
Gospodinovo, bit će spašen.» (Rimljanima 10,13). «...svi
ljudi...» se mogu spasiti. (1. Timoteju 2,4 i 6).
Gdjegod da se sada nalaziš, reci Bogu da si

izgubljeni grešnik, zamoli ga da ti oprosti tvoje grijehe i
prihvati Gospodina Isusa Krista kao svog Spasitelja.
Vjerom zatraži spasenje. «Ta milošću ste spašeni, po vjeri!
I to ne od sebe, Božji je to dar! Ne po djelima – da se ne bi
tko hvastao.» (Efežanima 2,8 i 9). Ako doista tako misliš u
svom srcu, možeš se pomoliti ovu jednostavnu molitvu:
Dragi Gospodine, znam da sam grešnik, ali mi je žao
zbog mojih grijeha. Vjerujem da je Gospodin Isus umro
za mene i uskrsnuo, sa svim svojim srcem okrećem se od
svojih grijeha i prihvaćam Njega za svog Spasitelja,
upravo sada. Hvala ti, Gospodine, što si me spasio!
Amen.
Ovo je Božji plan spasenja u skladu s Njegovom
Riječi. Mnogo puta ljudi ne uspiju održati svoju riječ, ali
Bog je uvijek održao svoju Riječ. Drži Boga za Njegovu
Riječ. Nemoj se pouzdati u svoje osjećaje. «Ali riječ
Gospodinova ostaje zauvijek – a ta je riječ evanđelje koje
vam je naviješteno.» (1. Petrova 1,25).
Molim te piši nam na slijedeću adresu ako si nakon što
si pročitao ovaj traktat, odlučio vjerovati Isusu Kristu
kao svom osobnom Spasitelju.
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