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асабіста«

»

Так палюбіў Бог свет, 
што Сына Свайго Адзінароднага даў, 

каб кожны, 
хто верыць у Яго,

не памёр,
але меў  жыццё вечнае.

Біблія • Яна 3:16

Прапанова Божай Прапанова Божай любові  

Гэты цэнтральны верш з  
Бібліі робіць нам крыштальна ясным  
добрае паведамленне ад Бога цалкам.

найвышэйшы прыклад літасці
найвышэйшы заплачаны кошт
найвялікшая колькасць, якую можна сабе ўявіць
найпрасцейшыя ўмовы
поўнае збавенне
найлепшы прапанаваны дар

асабіста асабіста табе

Паведамленне Дабравесця ў Бібліі ёсць  
па-сапраўднаму шчаслівым паведамленнем для кожнага,  

хто дастаткова сумленны, каб сустрэць святло, якое на яго ззяе.
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Так Так палюбіў  Бог свет... Бог свет...
Гэта дае нам нейкае разуменне, як Бог сумуе па нас, Яго стварэннях. Мы 
можам толькі дзіву давацца з Божай любові, у якую цяжка паверыць, 
нягледзячы на тое, што мы Яго зняважалi, абражалi i крыўдзiлi.

Ён зрабіў крок першым, каб збавіць нас, хто згублены.

… што … што Сына  Свайго   Свайго  
Адзінароднага даў ...Адзінароднага даў ...

Гэта кошт, які заплаціла Божая любоў. Ісус Хрыстос – Яго дар, які 
немагчыма апісаць. Ісус Хрыстос ёсць доказам, што гэты дасканала 
праведны Бог любіць нас. Ён паслаў Свайго ўлюбёнага Сына на зямлю 
памерці на крыжы замест нас. 

Вось як наш любы Бог дапамог нам,  
калі мы былі згубленыя! Якая літасць!

... каб ... каб кожны,  
               хто верыць у Яго ...у Яго ...
Гэта праўдзіва для кожнага без выключэнняў. Замест слова 
‘кожны’ ты мог бы ўставіць сваё ўласнае імя. Што нам трэба,  
каб быць згубленым? Нічога! 

Але трэба нешта, каб збавіцца!

Бог не чакае ад нас, што мы будзем паводзіць сябе добра. 
Але просіць нас паверыць у Асобу, у Свайго Сына Ісуса 
Хрыста, які цярпеў Божы суд за нашыя грахі. Калі ты зробіш, 
як Ён просіць, ты атрымаеш збавенне ад вечнага пакарання і 
атрымаеш  вечнае жыццё.
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… не памёр ...
Тут Бог нас папярэджвае пра жудасны лёс тых, хто адхіляе 
Яго прапанову – яны будуць навекі згубленыя ў цемры і муках 
далёка ад Яго прысутнасці “дзе чарвяк іх не памірае ды агонь “дзе чарвяк іх не памірае ды агонь 
не згасае”.не згасае”. Біблія • Марка 9:48

Калі ласка, зразумей гэта правільна.  
Божае паведамленне гэта не пагроза. 

Ён не хоча, каб грэшнікі паміралі.  
Ён хоча, каб яны вярнуліся да Яго і  жылі.

 
Аднак, маўчаць пра шчырае Божае папярэджанне, што людзі 
могуць быць згубленыя, для нас было б няправільным.

… але меў … але меў жыццё вечнае.
Гэта нашмат болей, чым “атрымліваць нешта ад жыцця”  
або “радавацца жыццём”, што было б вельмі  нязначным. 
Гэта значыць шчасьлівае і вечнае жыццё з 
Ісусам Хрыстом.

Божае Слова гэта ставіць так:
Плата за грэх – смерць, а дар Божы – жыццё 

вечнае ў Хрысце Ісусе, Госпадзе нашым.
Біблія • Рымлянаў 6:23 

Той, хто мае Сына, мае жыццё.
Біблія • 1 Яна 5:12

Калі жыццё вечнае пачынаецца? З моманту, калі ты паверыш у 
Ісуса Хрыста і шчыра прызнаеш свае грахі перад Богам.

Ты гэта можаш зрабіць зараз тут!
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Чытай Біблію

 
 

Слова Бога!

Любоў у тым, 
          што не мы палюбілі Бога, 
                           але што Ён палюбіў нас 
      ды паслаў Сына Свайго  
           ва ўміласціўленне за нашы грахі.

Біблія • 1 Яна 4:10
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