V tom jest láska:
ne že bychom my
Boha milovali,
ale že on miloval nás
a poslal svého Syna
jako oběť slitování
za naše hříchy.
1. Jana 4,10
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Nade vše veliká láska
Tak Bůh miloval svět,

‒ pro Vás!
» největší možné slitování

že svého jednorozeného Syna dal,

» nejvyšší možná cena

aby každý,

» největší možný počet

kdo věří v něho,
nezahynul,
ale měl věčný život.

» nejlehčí možná podmínka
» největší možné spasení
» vůbec nejslavnější požehnání

Ev. Jana 3,16

V tomto klíčovém verši Bible je
shrnuto celé Boží evangelium
člověku jako nějaký zářící
diamant.

Toto biblické evangelium je
skutečně oblažující poselství pro
každého člověka, který se
odvážil sám se postavit do jeho
světla.

Tak Bůh miloval svět …

… aby každý, kdo věří v něho …

de tušíme něco z Boží touhy po
nás, Jeho stvořených bytostech.
Tuto nepochopitelnou lásku
můžeme jen obdivovat. My jsme
Boha nectili, nedbali na Něj, uráželi
Ho. Ale On dělá první krok, aby
zahynulí mohli být zachráněni!

de je osloven bez výjimky každý.
Namísto slova „každý“ můžete
položit Své vlastní jméno! Musí
člověk něco udělat, aby šel na
zahynutí? Nikoli. Ale musí něco
udělat, aby byl spasen!

Z

… že svého jednorozeného Syna dal …

T

oto je vysoká cena Boží lásky:
Ježíš Kristus ‒ Jeho nevýslovné
dání. Spravedlivý Bůh dokazuje
Svou lásku tím, že Svého
milovaného, vlastního Syna na kříži
na Golgotě vydal. Milující Bůh
pospíchá nám ztraceným na pomoc:
Boží Syn se stal člověkem. Jaké to
slitování!

Z

N

emusí kvůli tomu dělat mnoho
dobrých skutků, nýbrž věřit.
Věřit v Božího Syna, v Ježíše Krista,
který kvůli našim hříchům na Sebe
vzal Boží soud. Uděláte-li toto,
můžete pln radosti zvolat:
Ty na kříži ses za mne vydal,
tam mé jsi místo zaujal!
Svou krví cele jsi mne získal,
já tělem, duší Tvým se stal.

… nezahynul …

Z

de Bůh oznamuje hrozný osud
těch, kteří nepřijmou Jeho
nabídku: navěky zahynou, budou
v temnosti, v trápení a daleko od
Boha,
«kde červ jejich neumírá a oheň
nehasne».
Marek 9,44

… ale měl věčný život

T

o neznamená „mít jen něco ze
života“. To by bylo žalostně
málo. Ne, Boží slovo to osvědčuje
takto:
«Odplata za hřích je smrt, ale
dar Boží milosti je věčný život
v Kristu Ježíši.»
Římanům 6,23

N

«Kdo má Syna, má život.»
1. Janova 5,12

A

le to by přece byla troufalost!
Nikoli, toto říká Boží slovo. Kdo
věří v Ježíše Krista jako ve svého
Spasitele, má věčný život. To je
jasné a srozumitelné. A kdy tento
věčný život začíná? V okamžiku,
kdy se obrátíte. To se může stát zde
a dnes!

erozumějte tomu špatně: Boží
poselství je radostné poselství,
nikoli nějaká hrozba. Protože Bůh
si nepřeje smrt hříšníka, ale chce,
aby se obrátil a byl živ.
le provinili bychom se,
kdybychom zamlčeli, co sám
Bůh vyslovuje s velikou vážností: Je
možné zahynout!

A

