
English to Slovenian translation of brochure: For God so 
loved the world. The following is word for word proof 
that needs final proof. 
 

 

Bog je tako ljubil svet, 

da je dal svojega edinorojenega Sina, 

 

da bi vsakdo, ki veruje vanj.  

ne bi pogubil, ampak 

imel večno življenje. 

Janez 3,16 

 

 

 

Ker je Bog tako ljubil svet 

 

Sveto pismo vsem, ki berejo to brošuro, sporoča, da vas Bog ljubi. Ni pomembno, 
kakšna je vaša starost, spol, bogastvo, položaj v življenju, kje živite ali kakšno je 
vaše ozadje, Bog vas ljubi. To je zelo pomirjujoče vedeti, da vas Stvarnik vesolja 
ljubi. Ob vsej neverjetni moči, ki jo ima Bog kot Stvarnik, Sveto pismo v svojem 
bistvu pravi, da je Bog ljubezen. Ker je Bog ljubezen, ga zelo zanima ljubezenski 
odnos z vami. 

 

1 Janez 4,8 Kdor ne ljubi, ne pozna Boga, kajti Bog je ljubezen. 

 



Bog nas je ustvaril po svoji podobi in sličnosti. To pomeni, da ker je Bog ljubezen, 
nas je ustvaril, da bi sprejemali in dajali njegovo ljubezen. V naši notranjosti je 
prostor, ki je ustvarjen za Božjo ljubezen. 

 

Obstajajo tri stvari, ki jih fizično potrebujemo za življenje, in sicer zrak, voda in 
hrana. Brez zraka umremo v nekaj minutah, brez vode v nekaj dneh in brez hrane 
v enem mesecu. To velja tudi za duhovno področje. Za duhovno življenje 
potrebujemo ljubezen, vero in upanje. Brez ljubezni so ljudje lahko sovražni, kruti, 
brez usmiljenja in brez čustev, morilci in tisti z odporom do Boga. Ti ljudje so 
duhovno mrtvi, ljudje, ki so polni Božje ljubezni, pa so polni miru, veselja, 
usmiljenja in prijaznosti. 

 

Kakšen natančno je odnos ljubezni, ki ga Bog želi imeti z nami? Ta odnos je odnos 
ljubečega očeta z zelo majhnimi otroki. To je zelo nežen odnos, v katerem ga 
otroci kličejo oče ali v hebrejščini "Abba". Ta ljubezen je globoka in močna in Abba 
Oče nikoli ne zapusti ali zapusti svojih malih otrok! 

 

Rimljanom 8,15 Kajti niste prejeli duha suženjstva, da bi se spet bali, ampak ste 
prejeli Duha posvojitve, po katerem kličemo: Abba, Oče. 

 

Kako ste lahko prepričani, da vas Bog ljubi? Besede se zlahka izgovarjajo brez 
pravega pomena. Obstajajo poklicni lažnivci, ki vas zlahka prevarajo z besedami. 
Besede same po sebi, ne da bi bile preizkušene, imajo majhno zagotovilo. 
Najboljši način, da preverite besede nekoga, je, da opazujete njegova dejanja. 
Dejanja so tista, ki pokažejo pravo osebo. S preizkušanjem Božjih dejanj lahko 
popolnoma zaupamo njegovi besedi. Največji dokaz je, da je Bog poslal Jezusa 
Kristusa, svojega edinorojenega Sina, da bi umrl na križu in plačal kazen za vaše 
grehe. Večjega dokaza od tega ne more biti! 

 



1 Janez 4,9 V tem se je pokazala Božja ljubezen do nas, ker je Bog poslal na svet 
svojega edinorojenega Sina, da bi mi živeli po njem. 

 

Da je dal svojega edinorojenega Sina 

 

Pismo Rimljanom 5,8 Bog pa je pohvalil svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus 
umrl za nas, ko smo bili še grešniki.  

 

Razlog, zakaj je Bog poslal Jezusa Kristusa v besedo, je bil, da je umrl na križu in 
prelil svojo kri, da bi plačal kazen za naše grehe. Bog je svet in njegova svetost 
nam ne bo dovolila vstopa v nebesa, ne da bi bila kazen za greh plačana. Ta kazen 
je ločitev od Boga v kraju, imenovanem pekel. Čeprav je Bog svet, pa je zaradi 
svoje ljubezni po Jezusu Kristusu plačal kazen za naš greh. Zdaj imamo lahko 
zagotovilo o večnem življenju v nebesih z Abba Očetom. 

  

Rimljanom 6,23 Plačilo za greh je namreč smrt, Božji dar pa je večno življenje po 
Jezusu Kristusu, našem Gospodu.  

 

Kdor veruje vanj, naj ne propade, ampak naj ima večno življenje 

 

V Svetem pismu je primer, ki resnično kaže, da bo vsak, ki kliče Jezusa, imel večno 
življenje. Ob cesti je sedel slepi berač po imenu Bartimej. Ni imel službe ali 
stanovanja. Njegovo preživetje je bilo odvisno od beračenja. Nekega dne je 
zaslišal velik hrup in vprašal, kaj se dogaja. Povedali so mu, da gre mimo Jezus iz 
Nazareta. Poklical je Jezusa, vendar mu je množica rekla, naj bo tiho. On pa je 
glasneje kričal in Jezusa imenoval Mesija, Odrešenik. Jezus se je ustavil in dal 
pripeljati Bartimaja k njemu. Jezus mu je ozdravil oči in rekel: "Tvoja vera te je 
rešila! Božja ljubezen je bila na slepem beraču in z njegovo izpovedjo je prišlo 
večno življenje! Če je Božja ljubezen lahko dosegla Bartimaja, lahko zagotovo 
doseže tudi vas. 



 

Luka 18,42 Jezus mu je rekel: "Sprejmi svoj vid, tvoja vera te je rešila. 

 

Večno življenje 

 

Sveto pismo pravi, da Bog ljubi svet, vendar bo v nebesih samo tisti, ki zaupa v 
Jezusa kot Odrešenika. V Razodetju je verz, ki nam pove, zakaj so ljudje v nebesih. 
Verjeli so, da je Jezus umrl in prelil svojo kri zanje! Ti ljudje so iz vseh plemen, 
jezikov, vseh ljudstev in vseh narodov. To je zato, ker Bog ljubi svet. 

 

Razodetje 5,9 ... saj si bil ubit in si nas s svojo krvjo odkupil Bogu iz vseh rodov, 
jezikov, ljudstev in narodov; 

 

Da bi prejeli Božjo ljubezen in zagotovilo o večnem življenju, bo zadostovala 
takšna molitev:  

 

"Bog, kesam se za greh in se obračam k Jezusu Kristusu. Verujem, da si v ljubezni 
poslal Jezusa, da bi umrl na križu in prelil svojo kri, da bi plačal ceno za moje 
grehe. Verjamem tudi, da je vstal od mrtvih. Jezusa Kristusa zdaj izpovedujem kot 
svojega Gospoda in Odrešenika. Ker je Jezus moj Odrešenik, imam zdaj večno 
življenje, ti pa si zdaj moj Oče Abba. Hvala ti v Jezusovem imenu." 

 

Oče, ti si poslal Jezusa, da bi ozdravil ljudi z zlomljenim srcem. Prosim te, ozdravi 
vse bralce zlomljenega srca: srce, zlomljeno zaradi smrti ljubljene osebe, nasilja, 
polno strahu in depresije, razbite družine, nadlegovanja ali izpostavljenosti travmi. 
Prosim, osvobodi vse misli, ki so v suženjstvu trdnjav greha. Oče, osvobodi vse, ki 
so zatirani od hudiča in se mučijo. In s svojo veliko ljubeznijo osvobodi vse, ki 
razmišljajo o samomoru ali so zasvojeni z drogami. Naj vsi doživijo tvojo veliko 
ljubezen, veselje in mir. 



 

Pismo Rimljanom 8,32 Ko ni prizanesel svojemu Sinu, ampak ga je dal za vse nas, 
kako nam ne bi z njim dal zastonj vsega? 


