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1. Bůh tě miluje
a stvořil tě, abys
ho mohl/a znát.
Boží láska
„Neboť Bůh tak milovat svět, že dal
svého jediného Syna, aby žádný, kdo v
něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný.“ (Jan 3:16)
Boží záměr
„A život věčný je v tom, když poznají
tebe, jediného pravého Boha, a toho,
kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“

Co nám brání Boha poznat?

2. Člověk je hříšný
a oddělený od
Boha, proto
nemůže poznat a
prožívat jeho lásku.

Svatý
Bůh

Člověk je hříšný
„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží
slávy.“ (Římanům 3:23)
Člověk je oddělený od Boha

„Mzdou hříchu je smrt...“ (Římanům
6:23) Tzn. duchovní smrt, věčné
oddělení od Boha.

Třetí zákon ukazuje jediný způsob, jak
tuto propast překlenout...

Hříšný
člověk

3. Ježíš Kristus je
jediným, Božím
řešením lidského
hříchu. V něm
můžeš poznat
Boha a prožívat
jeho lásku.

Svatý
Bůh
Ježíš

Ježíš za nás zemřel...
„Bůh však prokazuje svou lásku k nám
tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme
ještě byli hříšní.“ (Římanům 5:8)
Vstal z mrtvých...

„Kristus zemřel za naše hříchy podle
Písem a byl pohřben; byl vzkříšen
třetího dne podle Písem, ukázal se
Petrovi, potom Dvanácti. Potom se
ukázal více než pěti stům bratří
najednou.“ (1. Kor. 15:3-6)

Hříšný
člověk

... a je jedinou cestou k Bohu
„Ježíš mu odpověděl: ‚Já jsem ta cesta,
pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci
než skrze mne.‘“ (Jan 14:6)

Nestačí však tyto tři skutečnosti jen
znát...

4. Ježíše Krista
potřebujeme osobně
přijmout jako spasitele
a pána. Potom můžeme
Boha poznat a prožívat
jeho lásku.
Ježíše Krista potřebujeme přijmout
„Těm, kteří ho přijali a věří v jeho
jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“
(Jan 1:12)

Ježíše přijímáme vírou
„Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
Spasení není z vás, jeto Boží dar; není z
vašich skutků, takže se nikdo nemůže
chlubit.“ (Efezským 2:8-9)

Ježíše přijímáme
osobním
pozváním
Ježíš řekl: „Hle, stojím přede dveřmi a
tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a
otevře mi, vejdu k němu...“ (Zjevení
3:20)

Který kruh představuje tvůj život?
Který kruh by sis pro svůj život
vybral/vybrala?

Život, který si řídí člověk sám
Já – „Já“ na trůnu života
ⴕ – Ježíš mimo život
• – jednotlivé oblasti svého života
si řídí člověk sám, nejsou mu
odpuštěny hříchy

Život, který řídí Ježíš
ⴕ – Ježíš na trůnu života
Já – „Já“ podřízeno Ježíši
• – jednotlivé oblasti života řídí
Ježíš v souladu s Božím záměrem

Děkuji za
pozornost a Bůh
vám žehnej!

4 duchovní zákony - použito se
svolením, Nový život, o.p.s.

