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osobno

Jer Bog je tako ljubio svijet 
da je dao svoga jedinorođenoga Sina 

da tko god 
u njega vjeruje 

ne propadne, 
nego ima život vječni.

Biblija, Ivan 3,16

 Božja ponuda ljubavi

Ovim sadržajnim retkom Biblija kao u  
kakvom sjajnom dijamantu sažima
cjelokupnu Božju radosnu vijest za čovjeka.

najveća samilost
najviša cijena
najveći mogući broj
najlakši uvjet
najveće spasenje
najljepši dar

tebi osobno!

Radosna vijest koja je opisana u Bibliji  
doista je poruka koja će obradovati svakoga tko ima  

hrabrosti izložiti se njezinu svjetlu.
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Jer Bog je tako ljubio svijet …
Tu saznajemo nešto o Božjoj čežnji za nama, njegovim stvorenjima. 
Toj neshvatljivoj ljubavi možemo se samo diviti. Mi smo Boga 
obeščastili, prezreli i uvrijedili, 

ali je on poduzeo prvi korak kako bi oni koji su izgubljeni  
mogli biti spašeni!

… da je dao svoga 
jedinorođenoga Sina …

To je visoka cijena Božje ljubavi: Isus Krist – To je njegov neopisiv 
dar. Pravedan Bog dokazao je svoju ljubav. Poslao je svog vlastitog 
voljenog Sina na Zemlju te ga predao na križ i u smrt.

Time je Bog ljubavi pohitao u pomoć nama izgubljenima.  
Kakve li samilosti!

... da tko god 
u njega vjeruje ...

To se odnosi na svakoga, bez iznimke, pa namjesto izraza „tko 
god“ možeš staviti svoje ime. Što čovjek mora učiniti da bude 
vječno izgubljen? Ništa!

Ali da bi bio spašen, mora učiniti nešto.
No Bog ne zahtijeva nikakva dobra djela, nego zapovijeda da 
svaki pojedinac osobno povjeruje u njegovog Sina, Isusa Krista, 
koji je na sebe preuzeo Božju osudu za naše grijehe. Ako to 
učiniš, bit ćeš u potpunosti spašen od vječne kazne i dobit ćeš 
blagoslov vječnoga života.



vječni
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... ne propadne …
Tu Bog govori o strašnoj sudbini onih koji ne prihvaćaju njegovu 
ponudu: oni će zauvijek biti izgubljeni, u tami, u muci i odvojeni 
od Boga, tamo „gdje crv njihov ne umire i oganj se ne gasi.” 
Biblija, Marko 9,44

Nemoj to pogrešno shvatiti:  
Božja poruka nije prijeteća, nego radosna.

 
 On ne želi smrt grešnika,  

nego da se on obrati (promijeni smjer) i živi.
No mi bismo na sebe natovarili veliku krivicu ako bismo 
prešutjeli ono što sâm Bog govori s velikom ozbiljnošću; naime: 
čovjek može biti vječno izgubljen!

… nego ima  život vječni. 
To ne znači „imati samo nešto od života“ ili „malo uživati u 
životu“. To bi bilo bijedno. Ne, to je sretan i vječan život s 
Isusom Kristom.  

Biblija to opisuje ovako:

Jer plaća za grijeh je smrt, a milosni dar
Božji je život vječni po Kristu Isusu.

Biblija, Rimljanima 6,23

Tko ima Sina, ima život.
Biblija, 1. Ivanova 5,12

Kada počinje taj vječan život? Odmah nakon što povjeruješ 
u Spasitelja, Isusa Krista, koji je na križu trpio i umro za tebe, i 
Bogu iskreno ispovjediš (priznaš) svoje grijehe.

To možeš učiniti danas, i to upravo tu gdje jesi.



ljubav
Č itaj Bibliju  

 
 

riječ Božju!

U ovome je ljubav,
      ne da smo mi ljubili Boga, 
                          nego da je on ljubio nas
i poslao svoga Sina
          da bude pomirbena žrtva za naše grijehe.

Biblija, 1. Ivanova 4,10
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