
љубављубавНајвећа Највећа 



љубављубав

лично«

»

Бог је тако  заволео свет
да је свог јединородног Сина дао, 

да  сваки 
ко  верује  у њега,

не пропадне,
него да има  вечни живот.

Библија – Јован 3,16

Божија понуда Божија понуда љубави  

Овим садржајним стихом Библија  
као у неком сјајном дијаманту
сумира целокупну Божију радосну вест за човека.

највећа самилост
највиша цена
највећи могући број
најлакши услов
највеће спасење
најлепши дар

теби лично!лично!

Радосна вест која је описана у Библији заиста је  
порука која ће обрадовати свакога ко има храбрости  

изложити се њеном светлу.



верује

љубављубав

Бог је тако Бог је тако заволео  свет ...  свет ...
Ту сазнајемо нешто о Божијој чежњи за нама, његовим 
створењима. Тој несхватљивој љубави можемо само да се дивимо. 
Ми смо Бога обешчастили, презрели и увредили,
али је он предузео први корак како би они који су 

изгубљени могли бити спасени!

... да је свог... да је свог
јединородног Сина јединородног Сина дао ......

То је висока цена Божије љубави: Исус Христос – То је његов 
неописиви дар. Праведан Бог доказао је своју љубав. Послао је 
свог сопственог вољеног Сина на земљу те га предао на крст и у 
смрт. 

Тиме је Бог љубави пожурио у помоћ нама 
изгубљенима. Какве ли самилости!

... да ... да сваки,  
ко ко верује  у њега ...у њега ...

 
То се односи на свакога, без изузетка, па уместо речи "сваки" 
можеш да ставиш своје име. Шта човек мора да учини да буде 
вечно изгубљен? Ништа!

Али да би био спасен,  
мора учинити нешто.

Бог не захтева никаква добра дела, него заповеда да сваки 
појединац  лично поверује  у његовог Сина, Исуса Христа, 
који је на себе преузео Божију осуду за наше грехе. Ако то 
учиниш, постаћеш у потпуности спасен од вечне казне и 
примићеш благослов вечног живота.



вечни

љубављубав
»»
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... ... не пропадне ......
Ту Бог говори о страшној судбини оних који не прихватају 
његову понуду: они ће заувек бити изгубљени, у тами, у муци 
и одвојени од Бога, тамо "где црв њихов не умире и огањ се не "где црв њихов не умире и огањ се не 
гаси."гаси." Библија • Марко 9,44

Немој то погрешно да схватиш:  
Божија порука није претећа, него радосна. 

Он не жели смрт грешника, него да се он 
обрати (промени смер) и живи.

 
Али ми бисмо на себе натоварили велику кривицу ако бисмо 
прећутали оно што сам Бог говори са великом озбиљношћу, 
наиме: човек може да буде вечно изгубљен!

... него да има ... него да има вечни  живот.
То не значи "имати само нешто од живота" или "мало уживати 
у животу". То би било бедно. Не, то је срећан и вечан 
живот са Исусом Христом.

Библија то описује овако:
Смрт је, наиме плата за грех, а благодатни 

дар Божији је вечни живот у Христу Исусу.
Библија • Римљанима 6,23 

Ко има Сина има живот.
Библија • 1. Јованова 5,12

Када почиње тај вечни живот? Одмах након што поверујеш 
у Спаситеља, Исуса Христа, који је на крсту трпео и умро за 
тебе, и Богу искрено признаш своје грехе.

То можеш да учиниш данас,  
и то управо ту где јеси.



љубав
Чита ј Библију

 
 

реч Бо жију!

Љубав је у овоме: 
не да смо ми заволели Бога,
                            него  је он заволео нас 
     и  послао свога Сина 
        као жртву помирења за наше грехе.

Библија • 1. Јованова 4,10
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