BOG JE S NAMA
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FOKUS:
1. Krist jedino izbavlja od grijeha. Vjera u Boga uvijek i bez izuzetka uključuje pokajanje, odnosno
voljni korak promjene našega razmišljanja i života o grijehu i Kristu, odnosno žalost nad našim grijesima i
voljnost prema novom životu kojem imamo u Kristu Isusu, a koji se očituje kroz poslušnost i pouzdanje
prema Kristovim novim zapovijedima.
2.Kako prihvatiti taj Božji dar? Kada čujemo poruku evanđelja, odnosno da je Isus Krist sukladno
Pismima umro za nas, bio pokopan i uskrsnuo, kada razumijemo da se moramo spasiti od Božje srdžbe
koja dolazi na sve one koji odbacuju Krista i njegovu riječ i da se ne možemo spasiti svojom snagom i
djelima, od nas se traži da se u potpunosti uzdamo u Isusa, odnosno vjerujemo.
3.Emmanuel - Bog uvijek sa nama! Krist i dan danas živi u nama – vjernicima – i prisutan je u našem
životu kroz svojeg Svetog Duha.
UVOD: Bog nam je dao svoj najdragocjeniji dar – svoga jedinorođenog sina Isusa Krista i na taj način
pokazao svoju ljubav prema nama: „Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo
još bili grešnici, umro za nas.“ (Rimljanima 5,8)
ČITANJE:
„Rodit će sina, i nadjeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njegovih. A sve je to bilo da
se izvrši što je Gospodin rekao po proroku: „Evo djevica će začeti i roditi sina, i dat će mu ime Emmanuel
– što znači: Bog je s nama.“ – Matej 1,21-23
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RAZGOVOR:
1. Kako nas Krist izbavlja od grijeha? Što mi trebamo učiniti?
2. Što trebamo učiniti kako bismo prihvatili Božji dar evanđelja?
3. Kako znamo da je Gospodin uvijek s nama?
PRIMJENA:
Ponekad je potrebno vratiti se na same početke vjere u Gospodina – znati da je On uvijek s nama, da
razumijemo da se moramo spasiti od Božje srdžbe, da se u potpunosti uzamo u Isusa, da napravimo voljni
korak promjene našeg razmišljajna i života u grijehu.
MOLITVA:
Moli Gospodina da ti otvori oči i pokaže ti koje si od temeljnih koraka u vjeri preskočio/la ili na koje se od
njih trebaš vratiti i ponovno ih napraviti.

