BOG TE VOLI

“Jer je Bog tako ljubio svijet
da je dao Sina svoga,
jedinorođenoga, da tko god
vjeruje u njega ne
propadne nego ima život
vječni.” Ivan 3,16

olim te, nemoj nam zamjeriti što
smo ti uručili ovaj traktat. Volimo
tvoju dušu i želimo ti reći, da ako
se nisi nanovo rodio, ti si na putu prema
mjestu gdje ćeš vječno gorjeti.
Vidiš, Bog je zapovjedio Adamu da ne
smije jesti sa stabla spoznaje, jer će u dan
kad to učini umrijeti. “Jahve, Bog,
zapovjedi čovjeku: ‘Sa svakoga stabla u vrtu
slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i
zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega
okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!” (Postanak
2,16-17) Adam je jeo sa stabla spoznaje i
tog je dana duhovno umro. “Zbog toga,
kao što je po jednom čovjeku grijeh ušao u
svijet a po grijehu smrt, tako je smrt prešla
na sve ljude, jer svi sagriješiše.” (Rimljanima
5,12) Ti si u istom takvom izgubljenom
stanju, ako se nisi nanovo rodio. Nastaviš li
živjeti u stanju izgubljenosti sve dok te
smrt ne uzme iz ovog svijeta, osuđen si na
ognjeno jezero. “I tko god se ne nađe
zapisan u Knjizi života, bačen bî u jezero
ognjeno.” (Otkrivenje 20,15)

Isus te voli,. On te je volio još prije nego
si se rodio u ovom svijetu. “... ali Bog je
pokazao svoju ljubav prema nama time što
je – dok još bijasmo grešnici – Krist umro za
nas.” (Rimljanima 5,8) Božja ljubav prema
tebi veća je nego li možeš zamisliti. On je
pripremio plan spasenja da bi te očuvao
od ognjenog jezera. “Jer je Bog tako ljubio
svijet da je dao Sina svoga, jedinorođenoga,
da tko god vjeruje u njega ne propadne
nego ima život vječni.” (Ivan 3,16)
Isus je umro na križu i prolio svoju krv
tako da bi ti mogao biti spašen. “... a on,
prinijevši samo jednu žrtvu za grijehe zauvijek, sjede zdesna Bogu...” (Hebrejima 10,12)
Isus je platio sve. Spasenje čeka svakoga
tko prihvati Isusa kao svog spasitelja. “A
svima koji ga primiše dade moć da postanu
djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo
ime;” (Ivan 1,12)
Slušaj Božju riječ. “Jer ako ustima svojim
ispovjedaš da je Isus Gospodin, i u srcu
svome vjeruješ da ga je Bog uskrisio od
mrtvih – bit ćeš spašen.” (Rimljanima

10,9) “...jer tko god zazove ime Gospodinovo, bit će spašen.” (Rimljanima 10,13)
Hoćeš li, upravo sada, sagnuti svoju glavu
i zazvati Isusa da spasi tvoju dušu? Ti
trebaš odlučiti. “A Agripa reče Pavlu:
‘Zamalo si me uvjerio da postanem
kršćanin.” (Djela 26,28) Zamalo nije
dovoljno. Zamalo će te odvesti u pakao.
Danas zazovi Isusa da spasi tvoju dušu.
Molim te piši nam na slijedeću adresu ako si nakon što
si pročitao ovaj traktat, odlučio vjerovati Isusu Kristu
kao svom osobnom Spasitelju.
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