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ФаитхандСелфДефенсе је планирао да започне нову серију 
извињења у августу како би се подударао са почетком нове школске 
године. Међутим, тренутна глобална пандемија увела је већину нас у 
домове на дужи временски период. Због тога смо одлучили да 
започнемо серију сада као начин да помогнемо родитељима и 
тинејџерима да разговарају једни с другима о неким веома важним 
питањима.


Ова нова серија, Тешка питања хришћанских тинејџера, осмишљена 
је да помогне родитељима и тинејџерима да разговарају о свему што 
их мучи у вези са Библијом или тиме што су хришћани. Питали смо 
хришћанске тинејџере са неколико локација да нам постављају тешка 
питања - и притом мислимо на ТЕШКА питања.


Ево нашег првог питања.


„Зашто смо то направили ако ћемо касније умрети касније у животу?“


Одлично питање!


Зашто?


Питања „Зашто“ обично иду у „сврху“. Ако желим да знам зашто сте 
нешто урадили, мораћу да вас питам „зашто“ да бих добио прави 
одговор. Исто важи и за Бога. Морам да га питам ‘зашто.’ Како Богу 
постављамо питања ‘зашто’? За одговоре идемо у Божју Реч, 
Библију.
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У Библији видимо да Бог има ’вечну сврху.’ Његова сврха се односи 
на Сина и нас. Знамо да је то вечна сврха јер Бог користи изразе 
попут „пре него што је време почело“ и „пре постанка света“ како би 
нам помогао да схватимо да је доносио одлуке о свету и времену пре 
него што је иједан од њих настао.


Ево неколико библијских стихова које можете прочитати о томе -


Ефешанима 1: 3-7

Ефесцима 3: 8-12

2. Тимотеју 1: 8-10

Тит 1: 1-3

1. Петрова 1: 18-21


Божји план је био да Исус умре на крсту. Зашто? Тако бисмо могли 
бити спашени. Зашто је то урадио? Јер нас воли!


Божја љубав


Библија нам каже да је Бог ’љубав.‘ Све што је Бог у вечности 
одлучио за нас учинити је зато што нас воли. Бог је добар и љубазан 
и жели најбоље за нас.
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То ме подсећа на оно што је Матт Редман написао у својој песми 
10,000 Реасонс (Блесс Тхе Лорд) -


„Богати сте љубављу

А ти си спор на бес

Твоје име је сјајно

И срце је твоје добро

За сву Твоју доброту

Наставићу да певам

Десет хиљада разлога

Да моје срце пронађе “


Бог нас јако воли. Од пре нашег рођења до после наше смрти, Бог 
чини све за нас из свог великог срца љубави.


Божја слава


Божја намера има везе са тиме да се Исус прослави и да се прослави 
наше. О томе сазнајемо у Исусовој молитви Његовом Оцу оне ноћи 
када је ухапшен (Јован 17). Прво се молио да Га Бог Отац прослави 
истом славом коју је имао ’пре него што је свет био.’ Затим се молио 
да Његов Отац прослави све који су веровали у Њега у данима и 
годинама након Његовог васкрсења. То укључује и нас!
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„Слава“ коју је Бог намеравао у вечности да нам пружи укључује 
нешто што назива „вечним животом“. То се односи на ваше питање о 
томе зашто нас је Бог створио ако ћемо касније умрети касније у 
свом животу.


Бог је створио прва људска бића која су заувек била с Њим. Бог им је 
такође дао могућност да Га послушају или не послушају. Одлучили су 
да не послушају Бога и почели су да умиру. Шта је Бог учинио 
поводом тога? Већ је био у Његовом вечном плану да пошаље Сина 
да плати казну за грех. Бог је дао свог Вечног Сина свету „да ко 
верује у Њега не пропадне, него да има живот вечни“ (Јован 3:16).


Божја авантура


Верујем да смо у највећој авантури коју ико може путовати. Од 
тренутка када смо рођени и удишемо ваздух, ми смо на том путу са 
Богом. Имамо родитеље и баке и деке, ујаке и тетке, браћу и сестре и 
рођаке и много, много пријатеља. Једног дана ћете можда имати 
своју породицу и са њима ћете наставити своју авантуру. Живот је 
испуњен великим очекивањима и могућностима. Када се ово прво 
заустављање на нашем великом путовању заврши, закорачићемо у 
следећу фазу нашег путовања с Богом. Одвешће нас на небо и све 
оно што је Бог планирао за нас да радимо с Њим у векове векова.
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