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ЛУКИН РОЂЕНДАН
И БОЖЈИ ПОКЛОН ТЕБИ.

Лукина бака тражи
неки баш посебан
поклон.
Тражила је дуго и
најзад нашла нешто
што ће се Луки јако,
јако допасти.

Када је дошао тај дан,
Лука је славио а бака
се појавила на вратима.
Од срца му је честитала и
свој поклон са плавом
траком ставила на сто,
међу остале поклоне.
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РОЂЕНДАН!

Замотала је поклон, везала је
кутију плавом траком, јер је знала
да је то његова омиљена боја.

За

Само још два дана и ... Луки је

Сав радознао, Лука је
одмотавао добијене
поклоне. У једном је била
нова игрица коју је хтео
одмах да опроба.

Сасвим је заборавио
на бакин поклон.
Она га је загрлила
и питала:
еш
„Хеј, зар нећ
и мој
да отвориш
поклон?“
Узбуђено је бацио
поглед на њу и рекао:
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„Хоћу, али
касније!“
Време је пролазило,
али Лука је био
презаузет да би се
сетио бакиног поклона.
Мама га је подсетила:

то не
„Сине, заш ин
ак
отвориш б
поклон?“

Узвратио је гунђајући:

огу
„Ма, не м!“
сада то
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Када је дошло вече,
поклон са плавом
траком је још стајао
неотворен на столу.
Убрзо је и бака отишла
кући. Била је тужна.

Јеси ли знао да Бог за тебе
има највећи поклон икада?
Да, он те воли, и то
више него што је Лукина
бака волела свог унука.
Тако пише у Светом писму.
Свето писмо је
Реч од Бога.

Али Бог је у исти мах и
праведан. Мора да казни
све оно зло и лоше што
смо и ја и ти урадили.

? Шта би
Зло и лоше
, рецимо:
то било? Па
• лажи
а
• љубомор
• дрскост
• крађа
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Свето писмо све
ово назива грехом. И наравно,
због својих греха би свако од
нас требало да умре. Али Бог
има решење...

Бог је тако заволео свет, да је
свог јединорођеног Сина дао …

Свето писмо: Еванђеље по Јовану, поглавље 3, стих 16а

Божји Син, Исус Христос, умро је на
крсту за твоје и моје грехе!

… да ко год поверује у њега,
не пропадне,
него да има вечни живот.

Свето писмо: Еванђеље по Јовану, поглавље 3, стих 16б

Ако верујеш у ово, Бог те никада неће
казнити јер је Исус већ кажњен за све
лоше што си урадио. Он је тај Божји
поклон за тебе и мене! На теби је само
једно: прихвати га.
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А како можеш да „одмоташ“
Божји поклон?

Тада можеш да се радујеш
јер ће ти Бог радо опростити!

Разговарај с Богом. Реци му све
оно лоше што си урадио. Тај
разговор Свето писмо
зове молитвом.

Захвали му што
је Господ Исус
умро за тебе.

Ако му, пак, признајемо
своје грехе, он је веран и праведан:
опростиће нам грехе...
Свето писмо: 1. Јованова, поглавље 1, стих 9
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Бог те чека. Жели да
коначно прихватиш
његов поклон.
Не одбацуј га,
као што је
Лука урадио!
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Обоји овај поклон својим
најомиљенијим бојама:

GBV Dillenburg GmbH
Eiershäuser Straße 54
35713 Eschenburg
GERMANY
www.gbv-dillenburg.de
www.gbv-online.org

142 5580

НАДА И ЖИВОТ
Воjни пут 275/1
11080 Београд-Земун
SERBIA
nadaizivot@gmail.com
www.nadaizivot.blogspot.com

The Gift

Serbian

© GBV Dillenburg GmbH – одговор на питање: 8
Извори слика: © Adobe-Stock/adobe-stock.de

Хајде с нама на
Лукин рођендан.
Бог и за тебе има
поклон.

