
láskaláska
 Najväčšia



láska
vás

»

«Lebo tak Boh miloval svet,
že svojho jednorodeného Syna dal, 

aby nezahynul, 
ale večný život mal

každý, 
kto verí v Neho.

Ev. Jána 3,16

 Najväčšia láska

V tomto kľúčovom verši  
Biblie je človeku zhrnuté celé Božie  
Evanjelium ako taký žiariaci diamant.

najväčšie možné zľutovanie
najvyššia možná cena
najväčšie možné spasenie
vôbec najslávnejšie požehnanie
najväčší možný počet
najľahšia možná podmienka

– pre vás!

Toto biblické Evanjelium je skutočne  
oblažujúce posolstvo pre každého človeka,  

ktorý sa sám odvážil postaviť do jeho svetla.



nezahynul

láska

Lebo tak Boh miloval svet,…
Tu tušíme niečo z Božej túžby po nás, Jeho stvorených 
bytostiach. Túto nepochopiteľnú lásku môžeme len obdivovať. 
My sme Boha nectili, nevážili si Ho, urážali sme Ho.

 
Ale On robí prvý krok, aby stratení mohli byť zachránení! 

…že svojho
jednorodeného Syna dal,…

Toto je vysoká cena Božej lásky: Ježiš Kristus – Jeho nevýslovný 
dar. Spravodlivý Boh dokazuje Svoju lásku tým, že Svojho 
milovaného, vlastného Syna vydal na kríž na Golgote. 

 
Milujúci Boh sa ponáhľa nám strateným na pomoc:  

Syn Boží sa stal človekom! – Aké zľutovanie!

...aby nezahynul,…
Tu Boh oznamuje hrozný osud tých, ktorí neprijmú Jeho ponuku: 
naveky zahynú, budú v temnosti, v trápení a ďaleko od Boha, 
«kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína». Marek 9,44

Nevysvetľujte si to zle: Božie posolstvo je radostné posolstvo, 
vôbec nie nejaká hrozba.

 
 Pretože Boh si neželá smrť hriešnika, ale chce,

aby sa obrátil a žil. 

Ale previnili by sme sa, keby sme zamlčali, čo sám Boh 
vyslovuje s veľkou vážnosťou: Je možné zahynúť!



verí

láska
»

»«
«

… ale večný život mal…
To neznamená „mať len niečo zo života“. To by bolo žalostne 
málo. Nie, Božie Slovo to osvedčuje takto: 
 

Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom  
milosti je večný život v Kristovi Ježišovi.

Rímskym 6,23

Kto má Syna, má život.
1. Jána 5,12 

Ale to by predsa bola trúfalosť! Veru nie, toto hovorí Božie Slovo. 
Kto verí v Ježiša ako vo svojho Spasiteľa, má večný život. To je 
jasné a zrozumiteľné. A kedy tento večný život začína? V tej 
chvíli, keď sa obrátite.

 
To sa môže stať tu a dnes!

... každý, kto verí v Neho.
Tu je oslovený bez výnimky každý. Namiesto slova „každý“ si 
môžete vložiť svoje vlastné meno! Musí človek niečo urobiť, aby 
zahynul? Veru nie. 
 

Ale musí niečo urobiť, aby bol spasený! 

 
Kvôli tomu nemusí robiť veľa dobrých skutkov, ale veriť.  
Veriť v Syna Božieho, Ježiša Krista, ktorý kvôli našim hriechom 
zobral na Seba Boží súd. Ak toto urobíte, môžete plní radosti 
zvolať: Na kríži si sa Ty za mňa vydal, tam si moje miesto zaujal!

 
Svojou krvou celkom si ma získal, ja telom,  

dušou Tvojím som sa stal.



láska
Čítajte Bibliu 

 
Božie slovo!

      V tom je láska,
    že nie my sme milovali Boha, 
                ale že On miloval nás
  a poslal svojho Syna
        ako obeť zmierenia za naše hriechy.

1. Jánov 4,10
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                                                            Ak ho ešte nemáte, radi  
                  Vám zadarmo pošleme 2. časť, Nový zákon.  

Objednajte si „Dobrú sejbu" - denné zamyslenie nad Božím slovom -  
1 ks zadarmo. Na objednávke uved'te, že ste dostali tento leták.


