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Бог и ти ... заједно? Стварно?
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факаТТ 1: #вољен
Бог те воли! 

Јако, јако му је стало до тебе!

„Јер Бог је тако заволео свет (и тебе),  
да је свог јединорођеног Сина дао  

(Исуса Христа), да ко год поверује у њега,  
не пропадне, него да има вечни живот.“

Свето писмо, Јован 3,16

„Он не жели да ико пропадне, 
него да се сви покају.“

Свето писмо, 2. Петрова 3:9

факаТТ 2: #крИИив
Ипак, постоји проблем: 

Он је савршен, а ти ниси! 

Али ти знаш да ниси савршен. 
Грешник си, а Бог томе не гледа кроз прсте.  

Како стојиш са лажима? А са крађом?  
Познато ти је то све, зар не?

„Сви су сагрешили  
и лишени су Божије славе.“

Свето писмо, Римљанима 3,23
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факаТТ 3: #безнаДДежан
Не можеш сам себи да помогнеш.

Крив си, и то јасно видиш по животним последицама.

Лоша савест, прекинути односи,  
осећање кривице ...  

Колико год се трудиш, не можеш  
да се тога решиш и заборавиш прошлост.

„Преступа сам својих свестан,  
преда мном је грех мој непрестано.“

Свето писмо, Псалам 51:3

факаТТ 4: #муДДар
Ако си тога свестан, то је добар почетак.

Сада дођи Богу и признај му да си грешник.  
Признај му грехе.  

Тада ће ти радо опростити и неће те казнити. 

„Ако му, пак, признајемо своје грехе,  
он је веран и праведан:  

опростиће нам грехе и очистиће 
нас од сваке неправде.“ 

Свето писмо, 1. Јованова 1:9
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факаТТ 5: #ослобођен
Исус Христос, Божији Син,  

преузео је на себе твоју кривицу на крсту.  
Због тога ти Бог може опростити. 

А када ти он опрашта, све је у реду.  
Сасвим си ослобођен! 

„Казна је била на њему због нашег мира.“
Свето писмо, Исаија 53:5

„... али су бесплатно оправдани  
(учињени праведнима)  

његовом милошћу у Христу Исусу.“
Свето писмо, Римљанима 3:24

факаТТ 6: #сИГИГуран
Због тога што је то урадио Исус Христос, а не ти,  

то је сасвим сигурно.  
То нико не може да ти одузме. 

Исус Христос говори: „Ја им дајем вечни живот,  
те неће никада пропасти,  

нити ће их ико отети из моје руке.“
Свето писмо, Јован 10:28

И већ сада вреди и за тебе: 
Ко год има Исуса Христа, има живот!
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ПИТИТања?
Пиши нам на: contact@gbv-dillenburg.de

Немаш СвеТТо ПИПИсмо, БИИблИИју?
Радо бисмо ти бесплатно послали 
други део ове књиге, Нови завет.
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