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osobiście
Albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego jednorodzonego dał, 

aby każdy, 
kto weń wierzy, 

nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Biblia, Ewangelia Jana 3,16

 Boża oferta miłości

W tym jednym wersecie biblijnym, który w trafny sposób  
ujmuje przewodnią myśl Pisma Świętego, jak w lśniącym  
diamencie zawarta jest cała ewangelia Boża skierowana do ludzi.

największe miłosierdzie
najwyższa możliwa cena
najszerszy możliwy krąg odbiorców
najprostszy warunek
największy ratunek
najkosztowniejszy dar

osobiście dla Ciebie!

Biblijna ewangelia to naprawdę znakomita nowina, będąca w stanie 
przynieść nadzwyczajną radość każdemu człowiekowi, który zdobędzie  

się na tyle odwagi by postawić się w jej bezkompromisowym świetle.



wierzy
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Albowiem tak Bóg  
                                   umiłował świat ...
Słowa te odsłaniają coś niecoś z tęsknoty Boga za nami, którzy jesteśmy 
Jego stworzeniem. Możemy jedynie w milczeniu podziwiać tę niepojętą 
miłość. Jako ludzie stworzeni na podobieństwo Boże, dopuściliśmy się 
zniesławienia i znieważenia Boga i obraziliśmy Go.

Ale On jako pierwszy czyni krok w naszym kierunku,  
by ratować zgubionych, upadłych ludzi!

... że Syna
swego jednorodzonego dał ...

Jest to najwyższa cena, jaką musiała zapłacić miłość Boża: Jezus Chrystus – 
niewypowiedziany dar Boga. Sprawiedliwy Bóg daje dowód swojej miłości, 
posyłając na ziemię swego umiłowanego, jedynego Syna i na krzyżu 
wydaje Go na zastępczą śmierć.

W ten sposób miłujący Bóg śpieszy nam,prawdziwym 
skazańcom, na pomoc! Co za miłosierdzie!

... aby każdy, kto weń wierzy ...
Bóg zwraca się ze swą ofertą do każdego. Nie czyni żadnych wyjątków. 
Zamiast słowa „każdy” możesz wstawić tu swoje własne imię! Co człowiek 
musi uczynić, by pójść na wieczne zatracenie? Nic! Już z samej natury jest 
zgubionym i przegranym grzesznikiem. 

Ale aby być zbawionym, musi coś uczynić.

Wbrew wyobrażeniom wielu ludzi Bóg nie wymaga od nas wcale dobrych 
uczynków, bo dobrze wie, że nikt z nas nie jest w stanie sprostać Jego 
sprawiedliwym wymaganiom. Nie, On wzywa nas, każdego osobiście, do 
wiary w Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który z powodu naszych grzechów 
wziął na siebie cały ciężar strasznego sądu Bożego nad naszym złem. Jeżeli 
to uczynisz, jeżeli przyjmiesz w wierze Syna Bożego i dokonane przez Niego 
na Golgocie dzieło zbawienia, możesz wiedzieć, że zamiast wiecznej kary 
otrzymałeś życie wieczne.



wiecznysting
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... nie zginął …
W tych krótkich słowach Bóg mówi o zagrażającym strasznym losie wobec 
tych, którzy nie przyjmą Jego oferty. Na wieki straceni przebywać będą  
w miejscu nieopisanych mąk, przerażającej ciemności i w oddaleniu od 
Boga, „gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie”.  (Ew. Marka 9,44)

Nie zrozum tego źle:  
Boże poselstwo to dobra nowina, a nie groźba.

Bóg nie chce śmierci żadnego grzesznika,  
lecz pragnie, aby człowiek się nawrócił i żył.

Niemniej, gdybyśmy przemilczeli to, o czym Bóg mówi z całą powagą, 
ściągnęlibyśmy na siebie winę. Dlatego ostrzegamy: istnieje realna groźba 
strasznej, wiecznej śmierci! Istnieje wieczna zguba.

… ale miał  żywot wieczny … 
Nie oznacza to „mieć coś z życia” albo „choć trochę cieszyć się z życia”.  
To byłoby żałośnie mało. Nie, życie, o którym tu mowa, to szczęśliwe,  
wieczne życie z Chrystusem Jezusem. 

Biblia tak o nim mówi:

Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest 
żywot wieczny w Chrystusie Jezusie.

List do Rzymian 6,23

Kto ma Syna, ma życie.
1. List Jana 5,12

Kiedy zaczyna się to życie wieczne? Gdy tylko uwierzysz w Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa, który na krzyżu cierpiał za Cieb ie oraz umarł i gdy szczerze 
wyznasz Mu swoje grzechy.

Już tutaj i teraz może stać się ono Twoim osobistym udziałem!
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Czytaj Biblię  

 

 
Słowo Boże!

Na tym polega miłość,
      że nie myśmy umiłowali Boga, 
                    lecz że On nas umiłował
           i posłał Syna swego
                       jako ubłaganie za grzechy nasze.

Biblia, 1. List Jana 4,10
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