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Добре вести порука 
 

 
 
Исус је жив.1 Исус умро и васкрсао.2 Исус се враћа.3 Исус је једини 
пут до неба.4 Исус спасава.5 Исус је у стању да уради све како је 
наведено у Луки 4.6 Исус је краљ, а он има Царство.7 Једини начин 
у овом царству је да се поново роди.8  
 
Исус је умро на крсту и узео све грехе на свом телу. Његовим 
ранама ми смо излечени.9 Он је много патио за све нас тако да 
смо могли провести вечност са Њим заувек.10 Бог заволео свет 
толико да је дао свог Сина Исуса да умре уместо нас.11 Бог је знао 
да не можемо платити цену.Цена је била велика и никад нисмо 
могли испунити Бозје стандарде. Зато је Исус дошао.12  
 
Исус је Реч постала тело. Исус постао људско биће.13 Исус ходао 
овом земљом и искусни сваки облик бола и одбијања на себе.14 
Он је одбацио и презирали. Нико није хтео ни да га виде још је 
урадио велику ствар за нас.15 Помири нас вратио Оцу. 

                                                           
1 Откровење 1:18 
2 Откровење 1:18 
3 Џон 14:2, 3 
4 Џон 14:6 
5 Дела 4:12 
6 Лука 4:18, 19 
7 Џон 18:36, 37 
8 Џон 3:5, 6 
9 Џон 19:30, 1 Петар 2:24 
10 Исаије 53:3, 4 
11 Џон 3:16, Галатима 3:13 
12 Римљани 3:23, 24 
13 Џон 1:14 
14 Јеврејима 4:15 
15 Исаије 53:3 
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Због онога што је Исус учинио, ми више не морају да буду 
одвојени од Бога. Исус је умро да бисмо могли поново имати 
заједништво са Оцем.16 Исус је умро, тако да имамо живот.17 
Кроз Исуса, имамо вечни живот.18 Кроз Исуса, имамо опроштење 
греха.19 Они који верују у Исуса никада неће умрети, јер заиста је 
Исус онај који даје живот.20 Исус даје живот свима који верују у 
Њега.21 И да вечни живот почиње чим га приме у своје срце.22 
 
Не морате да урадите добре радове или радње да се на небо.23 
Све што треба да урадимо је да верујемо у Исуса. Позив на 
његово име. Замоли га да те спасим. Замоли га да те ослободи. 
Он је овде. Његов Дух је ту да вам помогнемо. Позив на име 
Господње. Позив на Исуса и бићеш спасен. Јер ако сте, својим 
устима исповедиш да је Исус Господ и поверујеш у свом срцу да 
га је Бог васкрсао из мртвих, бићеш спасен.24 Ви ћете имати вечни 
живот. Ви ћете постати дете Божије, грађана у царству Божијем.25 
Божије царство је вечно.26 Божије царство је овде и сада је 
доступан свима који прими Исуса као Господа и Спаситеља. Исус 
је једини пут до неба. Нема другог имена под небом којим 
можемо бити спашени.27  
 

                                                           
16 Римљани 5:10, Колошанима 1:19-22 
17 Џон 10:10 
18 Џон 10:27 
19 1 Џон 2:2 
20 Џон 11:25, 26 
21 1 Џон 5:11, 12 
22 Римљани 10:9 
23 Ефесцима 2:8, 9 
24 Римљани 10:9 
25 Џон 3:3, Филипљанима 3:20, 21 
26 Данијел 4:3, Лука 1:32, 33 
27 Дела 4:12 
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Једног дана Исус вратити. Он долази поново.28 И једног дана, Он 
ће владати и владати из ове земље.29 Ова порука се не плаши да 
вас драги један. Ова порука је да вас обавестим да је време 
кратко и Христов повратак је ускоро. Исус, Христ ће поново 
вратити.30 Ја поново кажем јер је једном дошао као беба, али 
када дође други пут, он ће доћи као освајања краља.31 
 
Сада је време да се буде спреман драги пријатељ. Сада је време 
да слушају. Сада је време. Да ли твоје срце не очврсну. Не побуну 
против Бога.32 Данас је дан спасења.33 Одвојите тренутак сада и 
приноса себе Господу. Дајте му свој живот. Препустите се Њему. 
Он је ту за вас данас. Дозволи да уради дубоко посао 
исцељивања - исцељење своје срце и чишћење те од сваког греха. 
Он је у стању. Он је овде. Хајде да се моле заједно. 
 
Драги Исусе. Молим вас да ми опрости све моје грехе. Молим вас 
да ме спасе. Ја сам окренуо леђа на вас, али сада сам дошао до 
Вас. Молимо вас да очисти ме од сваке неправедности. Молимо 
вас да излечи ме. Молимо вас да излечи ме у свакој области мог 
живота. Што је најважније, молимо Вас да дођете да живи у 
мени. Желим да те упознам. Желим да има однос са вама. Твој 
сам. Твој сам заувек мој Боже, краљу мој, и ја се одлучите да вам 
служе за остатак мојих дана. Хвала ти, Господе, што си умро за 
мене и за чување мене. Примам све што имаш за мене. Радујем се 
што са Вама заувек. Амин. 
 

                                                           
28 Откровење 1:8 
29 Захарија 14:4, 9 
30 Откровење 22:12, 13 
31 Откровење 1:5 
32 Јеврејима 3:15 
33 2 Коринтијанс 6:2 
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Драга браћо и сестре, сада када сте молили ову молитву и 
примили Исуса у свом срцу по вери, сада сте ново створење у 
Христу.34 Ви сте више исти. Ви сте особа која не сте били пре 
неколико минута. Исус је сада у вашем срцу.35 Оно што је дивно 
јесте да Његов Дух је са вама. Да, Свети Дух је са вама. Он ће вас 
водити и води вас, показујући вам пут кроз своју истину која 
долази од Бога.36  
 
Сада постоји неколико ствари које морате урадити. Редовно 
читање Речи Божије.37 Узмите Библију и почињу у књизи Јована. 
Читање и проучавање Речи Божије јер ће трансформисати ваш 
ум.38 Друга ствар - проводе време молећи се Богу сваки дан. 
Научите да слушате као добро. Ово је заједништво. Ово је начин 
да научите да чују његов глас, коју проводи време са Њим.39 Он 
жели да разговара са вама, тако да морају да науче да слушају 
превише. Останите далеко од тих ствари које Дисхонор Христа. 
Питајте Духа Светога да вам помогне да пронађете место где 
можете научити више о Исусу.40  
 
Ја сам тако драго ми је овај пут заједно. Ја сам тако драго да је 
дао свој живот Господу. Ви никада неће бити исти. Расти у 
милости и познању нашег Господа и Спаситеља Исуса Христа.41 

                                                           
34 2 Коринтијанс 5:17 
35 Галатима 4:6 
36 Џон 16:13, 14 
37 2 Тимоти 2:15 
38 Јеврејима 4:12 
39 Џон 10:27 
40 Џон 14:15-17, Јеврејима 10:25 
41 2 Петар 3:18 


