
   Evanđelje po Ivanu govori nam o svadbi u Kani Galilejskoj. U ovom 
odjeljku Marija naglašava važnost Isusa, njezinog sina i važnost riječi koje 
On govori.

   Na svadbi nastaje problem kada ljudi ostaju bez vina. Marija shvaća da je 
nestalo vina i da ona ne može učiniti ništa te iznosi Isusu taj problem. Ona 
zna da je On Jedini koji može nešto učiniti. Marija je naredila slugama: 
«Što god vam kaže, učinite.» (Ivan 2,5) 

   Ovo je jedino mjesto u Bibliji gdje Marija zapovjeda. Najbolje bi bilo da 
se svi složimo s ovom zapovijedi i poslušamo je. Želiš li ići u raj? Ako da, 
zašto ne uzimaš u obzir Marijinu zapovijed i činiš ono što je Isus rekao.

   Isus je rekao da je On  Jedini  koji može biti tvoj Spasitelj. «Reče mu 
Isus: 'Ja sam Put, i Istina i Život  nitko ne dolazi Ocu osim po meni.'» (Ivan 
14,6) Isus nije rekao da nam za spasenje treba vjera u svece, papu ili u 
njegovu majku Mariju. « Nema spasenja ni u komu drugom, jer nema pod 
nebom drugog imena predanog ljudima po kome mi trebamo biti spašeni.» 
(Djela 4,12)

   Isus je rekao da je vjera u Njega jedini način da budemo spašeni. «Tko 
vjeruje u Sina, ima život vječni; a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, 
nego gnjev Božji ostaje na njemu.» (Ivan 3,36) Isus nije rekao da je za 
spasenje  potrebna  neka  posebna  žrtva  ili  činjenje  dobrih  djela.  «…ali 
onome koji ne radi, a vjeruje u onoga koji opravdava bezbožnika, njegova 
se vjera uračunava u pravednost.» (Rimljanima 4,5)

  Isus je rekao da je vječni život jedina vrsta života koju On daje. «Uistinu, 
uistinu, kažem vam, onaj tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me je 
poslao, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.» 
(Ivan 5,24) Isus nije rekao da je to život koji je uvjetovan nečim čime ga 
možeš zadržati ili ga izgubiti. «I ja im dajem život vječni te neće nikada 
propasti i nitko ih neće oteti iz moje ruke.» (Ivan 10,28)

   Isus je rekao da je  Božja Riječ jedini autoritet koji trebamo slijediti. 
«Tko mene odbacuje i ne prima moje riječi, ima tko ga sudi. Riječ koju 
sam vam govorio, ona će mu suditi u posljednji dan.» (Ivan 12,48) Isus nije 
rekao  da  su  Njegove  riječi  proizašle  iz  ljudskih  zapovijedi  ili  ljudske 
tradicije. «Ali me uzalud štuju poučavajući kao nauke zapovijedi ljudske.» 



«...ukidajući Riječ Božju svojom predajom koju ste vi  predali.  I  mnogo 
tomu sličnog činite.» (Marko 7,7 i 13)

   Prijatelju, upravo sada možeš biti spašen i znati da imaš vječni život. Sve 
što moraš učiniti je da se u potpunosti pouzdaš u Isusa Krista i prestaneš se 
za svoje spasenje oslanjati na svoja dobra djela, sakramente, crkvu ili bio 
što drugo. Isus je platio kaznu za tvoje grijehe, i ako ćeš mu vjerovati On 
može biti tvoj Spasitelj.       «Ovo sam napisao vama koji vjerujete u ime 
Sina Božjega, da biste znali da imate život vječni i da biste vjerovali u ime 
Sina Božjega.» (1. Ivanova 5,13) U trenutku kada u potpunosti povjeruješ 
Isusu Kristu kao svom osobnom Spasitelju, bit ćeš spašen zauvijek!
  
 ŠTO ĆEŠ ODLUČITI?

- Odabirem vjerovati  ono što je  Isus rekao.  «Za njega svjedoče svi 
proroci da po imenu njegovom prima oslobođenje od grijeha svaki 
koji u njega vjeruje.» (Djela 10,43) «Jer ako ustima svojim priznaješ 
Gospodina Isusa i u srcu svome povjeruješ da ga je Bog uskrsnuo od 
mrtvih, bit ćeš spašen.» «Jer: Svaki koji prizove ime Gospodnje, bit 
će spašen.» (Rimljanima 10,9 i 13)

- Odabirem odbaciti Isusa i nastaviti ići svojim putem. «Tko vjeruje u 
njega nije osuđen; ali tko ne vjeruje, već je osuđen jer nije vjerovao u 
ime  jedinorođenog  Sina  Božjega.»  (Ivan  3,18)  «… u  plamenom 
ognju  i uzvrati  osvetom onima  koji  ne  poznaju  Boga  i  koji  nisu 
poslušni evanđelju našega Gospodina Isusa Krista.» (2. Solunjanima 
1,8)

   
   
  Ako si odlučio vjerovati Isusu kao svom Spasitelju, nakon što si pročitao 
ovaj traktat, molimo te piši nam da i mi to saznamo.


