Světlo všem i tobě
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plně důvěřujeme, pokud denně hledáme jeho vůli
pro naše životy, zatoužíme dělat to, co On chce.
Všechno se mění vírou – skrze úplnou důvěru
v Ježíše Krista, v jeho smrt na kříži za naše hříchy,
skrze víru v to, že Bůh, Otec a soudce veškerého
lidstva, přijímá Kristovu spravedlnost namísto
našeho pochybení. Díky tomu nás Bůh miluje tak,
jako miluje svého vlastního Syna, Ježíše Krista.
Satanovi záleží na jediném: chce zničit tvoji víru a tvoji naději a přimět tě k tomu, aby ses
Boha vzdal. Chce, aby sis myslel, že jsi pro Boha
příliš špatný na to, aby tě zachránil, že tvůj případ
je beznadějný, že jsi příliš špatný na to, aby tě Bůh
miloval a odpustil ti. Satan se snaží, abys věřil
tomu, že k Bohu nemůžeš přijít, dokud na to nejsi
dost dobrý. Avšak na satanova obvinění smíme
odpovědět Božím slibem: „… kdo ke mně přijde,
toho nevyženu ven“ (Jan 6,37). Řekni tomu obviňujícímu hlasu, že Kristova krev, prolitá na kříži,
očišťuje od všech hříchů. Jestliže pocítíš lítost nad
svým jednáním a uděláš byť jen malý krok k Bohu,
vezme tě za ruku a dá ti odpuštění. Dychtivě čeká,
kdy mu odevzdáš svůj život.
Martinu Lutherovi jeho přítel moudře poradil: „Poslouchej Božího Syna. Stal se člověkem,
aby tě ujistil o Boží přízni.“ Připomněl Lutherovi,

že máme laskavého nebeského Otce, a doporučil
mu: „Miluj Toho, který nejdříve miloval tebe.“
Ježíšova láska nám dovoluje přijít k němu
takoví, jací jsme, chybující, bezmocní, závislí.
Můžeme přijít s veškerou naší slabostí, pošetilostí, hříšností a padnout k jeho nohám s prosbou
o odpuštění. On nás chce obklopit svou láskou,
uzdravit naše zraněné životy a očistit nás od všech
hříchů. Je pravda, že Bůh nenávidí hřích, ale miluje
každého hříšníka. Obětoval svého Syna, aby KAŽDÝ člověk, který se rozhodne přijmout jeho lásku
a odpuštění, mohl zakusit úlevu, pokoj a radost,
jež přináší osvobození od viny.
Můžeš jako apoštol Pavel říci: „Ježíš Kristus
přišel na svět zachránit hříšníky, z nichž já jsem tím
největším.“ Kristus by zemřel třeba jen za jediného
hříšníka. V evangeliu Janově 3,16 nás ujišťuje, že
„Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný“.
Tím „žádný, kdo v něho věří“ myslí TEBE.

Prohlédni si další letáčky s životně
důležitými tématy!

Nejprodávanější kniha všech dob
má aktuální poselství i pro tebe.
Začni studovat Bibli ještě dnes!

Nabídka studia Bible zdarma:
Středisko korespondenčních kurzů,
www.skk.cz

