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Вас«

»

Защото Бог толкова възлюби света,
че  отдаде  Своя Единороден Син, 

та всеки, 
който вярва  в Него,

да не погине,
а да има вечен живот.

Евангелието от Йоан 3:16

Божието предложение Божието предложение 
от от любов  

В този централен стих от Библията  
е обобщено като в блестящ диамант цялото  
Евангелие на Бога към човеците.

най-голямата милост
най-голямата цена
най-големият брой
най-лесното условие
най-голямото спасение
най-прекрасното благословение

– към – към Вас!

Това библейско Евангелие е действително  
една радостна вест за всеки човек,  

който се осмели да застане в нейната светлина.



вярва
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Защото Бог Защото Бог 
толкова толкова възлюби  света ...  света ...

Тук предусещаме частица от Божията "носталгия" по нас, 
Неговите творения. Можем само да се учудваме на тази огромна 
любов. Ние опозорихме, пренебрегнахме, обидихме Бога.
Той обаче направи първата крачка, за да може 

изгубените да се спасят! 

... че ... че отдаде  Своя  Своя ЕдинороденЕдинороден
Син ...Син ...

Тази е високата цена на Божията любов, Исус Христос – Неговият 
неизразим дар. Справедливият Бог доказа Своята любов като 
отдаде своя Единороден Син на кръста на Голгота. Любящият Бог 
бърза да помогне на нас изгубените: 

Божият Син стана човек. Каква милост!

... та ... та всеки,  
          който който вярва  в Него ...в Него ...
Отнася се за всекиго без изключение. Вместо думата "всеки", 
бихте могли да поставите собственото си име! Трябва ли човек 
да направи нещо, за да погине? Не!! 

Но той трябва да направи нещо,  
за да бъде спасен!!

За целта не е нужно да извърши множество добри дела, а да 
вярва. Да вярва в Божия Син, Исус Христос, Който поради 
греховете ни пое Божия съд върху Себе Си. Ако сторите това, 
Вие ще можете да възкликнете с радост. Ти първом, Христе, 
мен си възлюбил; чрез Своята смърт мен  живот си дарил. 
Избави с кръвта Си моята душа; Ти мен си възлюбил:  
Теб любя сега!



вечен
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... ... да да не погине ......
Тук Бог говори за ужасната участ на онези, които не приемат 
Неговото предложение: те ще бъдат завинаги изгубени, в 
мрак и далече от Бога. «където червеят им не умира, и огънят «където червеят им не умира, и огънят 
не угасва».не угасва». Марк 9:44

Божията вест всъщност е радостна вест,  
а не "заплашителна" новина. 

Бог не желае смъртта на грешника, а 
грешникът да се обърне и да живее.

 
Бихме се провинили обаче, ако премълчим това, което сам 
Бог ясно подчертава: Човек може да погине!

… а да има … а да има вечен  живот.
Това не означава «да получим всичко от живота, да се 
наслаждаваме на живота». Това би било нищожно малко. 

Не, Божието Слово го засвидетелства така:
Защото заплатата на греха е смърт,  

а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, 
нашия Господ.

Послание до Римляните 6:23 

Който има Сина, има живота.
1 Послание на ап. Йоан 5:12

Не е ли това самонадеяност? Не, това е Божието Слово! Който 
вярва в Исус Христос като свой Спасител, има вечен живот.
Това е ясно и очевидно. И кога започва този вечен живот?  
В мига на Вашето покаяние! 

Може да се случи тук и сега!



любов
Четете Библията

 
 

Бо жието Слово!

В това се състои любовта –
не че ние възлюбихме Бога,
                            а чеТой възлюби нас 
     и   прати Сина Си като 
         умилостивение за нашите грехове.

1. Послание на Йоан 4:10
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