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Fakta

Ty společně s Bohem – ani náhodou?
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Fakt 1: jsi milován
Bůh tě miluje!
A jsi pro Něho velmi důležitý!

“Neboť tak Bůh miluje svět (tebe),
že dal svého jediného Syna (Ježíše Krista),
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.”
Bible, Jan 3,16

“Pán … nechce, aby někdo zahynul,
ale chce, aby všichni dospěli k pokání.”

Fakt 2: jsi vinen
Je tu ale jeden problém:
On je dokonalý a ty ne!
Víš, že nejsi dokonalý.
Zhřešil jsi a On to nemůže tolerovat.
Ještě nikdy jsi nelhal? Nekradl?
Bezpochyby! Nebo ne? Jak to vidíš?

“Všichni zhřešili
a postrádají Boží slávu.”
Bible, List Římanům 3,23

Bible, 2. list Petrův 3,9
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Fakt 3: beznadějný stav

Fakt 4: rozumný souhlas

Sám si nepomůžeš.

Když to uznáš, jsi na nejlepší cestě.

Jsi vinen a vidíš následky toho ve svém životě.

Pak pojď k Bohu a uznej, že jsi hříšník.
Vyznej Mu své hříchy.
Potom ti odpustí a nebude tě trestat.

Špatné svědomí, rozbité vztahy, pocity viny…
Je jedno, jak hodně se snažíš,
ale sám se toho nedokážeš
zbavit a zapomenout na minulost.

“Já svá přestoupení uznávám, svůj hřích
mám před sebou ustavičně.”
Bible, Žalm 51,5
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“Jestliže své hříchy vyznáváme,
on je věrný a spravedlivý,
aby nám hříchy odpustil
a očistil nás od každé nepravosti.”
Bible, 1. list Janův 1,9
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Fakt 5: zbaven viny
Ježíš Kristus, Boží Syn, na sebe na kříži vzal tvoji vinu.
Proto ti Bůh může odpustit.
A když ti odpustí, pak je opravdu
všechno jasné: jde o úplné zbavení viny!

Fakt 6: jistota
A protože to vykonal Ježíš Kristus a ne ty,
můžeš se na to úplně spolehnout.
Nikdo ti to nemůže vzít.

Bible, Izajáš 53,5

Ježíš Kristus říká: “A já jim dávám život věčný;
nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky.”

“… ale jsou ospravedlňováni
(prohlášeni za spravedlivé) zadarmo
jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši.”

Kdo má Ježíše Krista, má život!

“Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj.”

Bible, Jan 10,28

Už nyní pro tebe platí:

Bible, List Římanům 3,24
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Otázky?

Napiš nám: contact@gbv-dillenburg.de

Nemáš Bibli?

Rádi ti zdarma pošleme její 2. část, Nový zákon.
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