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čem mluví

kříž

Ježíš Kristus

ukřižovaný lidmi

Asi před 2 000 lety byl za městem Jeruzalémem přibit
hřeby na dřevěný kříž jeden člověk jako nějaký zločinec.
Přitom byl obklopen mnoha senzacechtivými lidmi, kteří
se Mu posmívali.
Ačkoliv ve svém životě mnohdy pomáhal a nikomu nikdy
neublížil, byl odmítnut. Lidé odpověděli na Jeho lásku
křížem.
Jak se choval Ukřižovaný? Trpělivě snášel hrozné bolesti
a kousavý posměch. Místo aby se bránil a volal o pomoc,
modlil se ke svému Bohu: „Otče, odpusť jim, neboť
nevědí, co činí.“ Jeho láska byla silnější než nenávist lidí.
Tento ukřižovaný byl Ježíš Kristus,
Boží Syn.

Ježíš Kristus

trestaný

Bohem

Když Ježíš visel na kříži, náhle se setmělo. Po tři hodiny
Jej nikdo neviděl, protože nesl Boží trest, který jsme si
zasloužili my za náš hříšný život.
Proto musel nakonec zvolat: „Bože můj, Bože můj,
proč jsi mne opustil?“ Tento bolestný výkřik vyjadřuje
hlubokou tíseň, kterou zakoušel na kříži. Ve své nekonečné
lásce strpěl Boží soud jako zástupce za každého, kdo v
Něho osobně věří.
Po třech hodinách zase bylo světlo a Boží Syn zvolal:
„Dokonáno jest!“ Potom zemřel. Svým utrpením a svou
smrtí splnil požadavek pro spasení lidí.

Toto jednou učinil
Ježíš Kristus pro VÁS:

Kristus jednou
provždy trpěl za
hříchy, spravedlivý za
nespravedlivé, aby nás
přivedl k Bohu.
Bible • 1. list Petrův 3,18

Proto

v

jste také

VY

dnes vyzván:

pána

Věř
JežíšE

a budeš
zachráněn!

Bible • Skutky apoštolské 16,31

Ježíš Kristus
Spasitel
Poselství kříže mluví o nepochopitelné Boží lásce. Ježíš Kristus
tam zemřel, aby zachránil lidi před věčným soudem. Jak si
dnes můžeme pro sebe přivlastnit toto vysvobození?

Čiňte

pokání a věřte evangeliu!
Bible • Marek 1,15

Kdo si přizná, že jeho život před Bohem není v pořádku
a kdo Mu vyzná své hříchy, ten smí věřit, že Ježíš Kristus
zaplatil za tuto vinu na kříži. Bude pak osvobozen od
břemene hříchů a obdrží nový život.
Tato nabídka platí i Vám. Pán Ježíš za Vás zemřel na kříži
a zve Vás, abyste uvěřil v Něho a v Jeho výkupné dílo.

Ježíš Kristus
Soudce
Poselství kříže nám ukazuje také Boží spravedlnost, která
vyžaduje trest za hříchy. Proto musel Pán Ježíš zástupně snést
Boží soud za všechny věřící.
Kdo se Ježíši Kristu vyhýbá a pohrdá Jeho výkupným dílem,
zůstává obtížený břemenem svých hříchů. Po smrti ho
očekává trestní Boží soud za všechny spáchané nepravosti.

Kdo

v něho věří, není souzen,

kdo však nevěří, již je odsouzen.
Bible • Jan. 3,18

Poselství kříže Vás dnes staví před rozhodnutí: Buď přijmete Ježíše Krista jako svého Spasitele – nebo se s Ním
jednou setkáte jako se Soudcem!

Slovo kříže

je totiž bláznovstvím těm,
kteří hynou,

ale nám, kteří jsme

zachraňováni, je
mocí Boží.

Bible • 1. list Korintským 1,18

Čtěte Bibli – Boží slovo!
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