
 

    

Bilješke iz propovijedi: 
(Uskrs 2020.) 

         Isus nije došao učiniti loše ljude dobrima, već mrtve ljude živima. 
         Ravi Zacharias 
 
 Ne možemo se izmiriti s Bogom na temelju toga što mi    
 možemo učiniti za Boga.     
  
 Mi se možemo izmiriti s Bogom na temelju toga što je    
 On (Isus) učinio za nas.  

 
          U raj ne idu ljudi kojima su ubrojena njihova djela.    
          U raj idu ljudi kojima su oproštena njihova djela.     

 Što trebaš učiniti da bi bio spašen? 

 1. Priznaj da imaš problem 
 - svaki grijeh koji imaš u svojem životu te odvaja od bezgrešnog Boga 
 
 2. Povjeruj da je Isus rješenje za tvoj problem 
 -  Jedino Isus može spasiti! Niti jedno drugo ime na svijetu nije   
 dano ljudima da se po njemu mogu spasiti   
                                                                                                                 Djela 4:12 

 3. Predaj svoj život Isusu 
 - pokaj se/priznaj Bogu svoje grijehe, sramotu, zla djela, izgovori  
 to, zavapi za oprost i okreni se od svojih djela, napusti ih 

                Posebni događaji i potrebe:                              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Uskrsnuće Isusa Krista je Božja javna objava da je 
Isusova žrtva za sve grijehe svijeta prihvaćena!  
Budući da je Isus otplatio naš dug, On sada sve i 
posjeduje. Dakle, ja ti ne govorim da “Isusa učiniš 
gospodarem svojeg života”, ja ti govorim da je  
Bog Otac Isusa već učinio Gospodarem svega!  
Jedina stvar koju ti i ja možemo učiniti jest da to 
prepoznamo, priznamo i poklonimo se pred  
Njime u pokajanju, slavljenju i divljenju. Tada će  
ti On milostivo podariti novo srce, novi um i vječni 
život u Njegovoj prisutnosti. Ako pak odbaciš 
Njegovu milostivu vlast i žrtvu punu ljubavi, ili  
računaš da postoji neki drug način, tada nemaš  
šanse naspram čiste vrhovne pravde i svetosti s  
kojom ćeš se susresti onog dana kada staneš pred 
Njega. Isus je dao svoj život da bi ti imao šansu. 
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