
KDE BUDEŠ TRÁVIT VĚČNOST?

Odpověď na tuto otázku závisí na vašem vztahu k Bohu. 

BOŽÍ TOUHA - Bůh si přeje mít vztah se všemi členy lidské rasy. V 2. Petrově 3: 9 Říká, že 
"nechce, aby někdo zahynul". On však respektuje svobodnou vůli nás všech a On nás do vztahu 
nenutí.

PROBLÉM ČLOVĚKA - Náš problém spočívá v tom, že On je naprosto dokonalý, zatímco my
víme, že nikdo z lidí dokonalý není. Nikdo z nás nedosahuje Božího standardu a sami ho
dosáhnout nedokážeme, takže se musíme spolehnout na Boha, aby On vyřešil tento problém.

BOŽÍ OPATŘENÍ - "Boží řešení" spočívá ve smrtí a vzkříšení Jeho Syna Pána Ježíše Krista. Svou 
smrtí a vzkříšením poskytl Ježíš "Cestu", aby všichni členové lidské rasy mohli být považováni za 
spravedlivé. V tomto Pán Ježíš Kristus uspokojil Boží spravedlivý požadavek v náš prospěch, a tak 
nám otevřel přístup k Bohu skrze milost. Na kříži byly v třicátém druhém roce n.l. odsouzeny 
všechny hříchy lidstva, minulé, současné i budoucí a bylo za ně zaplaceno. Ježíš oznámil, že než 
zemřel, "zaplatil v plné výši". Ježíš je jediný, kdo toto řešení poskytuje.

HŘÍCH JIŽ NADÁLE NEPŘEDSTAVUJE PROBLÉM - Hřích tedy není problém, protože za 
všechny hříchy celé lidské rasy bylo jednou a provždy zaplaceno Ježíšem Kristem na kříži. Proto 
pokud jde o Boha, každá lidská bytost, která dosáhla svéprávnosti, má příležitost mít s Ním 
obecenství tím, že věří v Jeho dílo. 

POKUD JE ZA HŘÍCH ZAPLACENO, V ČEM JE TEDY NÁŠ PROBLÉM?

Problém, který všichni máme, je postoj jedince k Božímu milostivému poskytnutí spásy milostí. Co
je požadováno ze strany člověka, je přijetí Boží cesty spíše než jakýkoli jiný způsob, jakým bychom 
se mohli pokusit získat Boží souhlas o vztah s Ním. Toto by bylo, obecně řečeno, hromadění 
dobrých lidských skutků. 

BOŽÍ CHARAKTER

BŮH JE KRÁL KRÁLŮ - Bůh řídí dějiny. Je větší než jakýkoli anděl nebo člověk. Vše od Stvoření 
až po konec světa je pod naprostou Boží kontrolou. Může se tedy o nás postarat, takže víme, že v 
rukou našeho Krále jsme v bezpečí. 

BŮH JE NAPROSTO DOBRÝ - Bůh je naprosto dokonalý ve všech ohledech. Bible nám říká, že 
Ježíš Kristus byl pokoušen ve všem jako my, ale byl bez hříchu. Toho, který hřích nepoznal, za 
nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. 

BŮH JE NAPROSTO SPRAVEDLIVÝ - Bůh je spravedlivý ke všem. Nechce, aby někdo zahynul. 
Musí však soudit hřích. Poskytl dokonalý plán, ve kterém byl Jeho Syn, dokonalý člověk, obětován, 
aby uspokojil Boží spravedlnost a umožnil nám společenství s Ním 

BŮH JE DOKONALÁ LÁSKA - Bůh nás miluje dokonalou láskou. Miluje nás stejnou láskou, jakou 
miluje svého Syna Pána Ježíše Krista. Láska vylučuje veškerý strach. Poznání dokonalé Boží 
lásky nám dává velkou důvěru v naši budoucnost. 

BŮH JE ŽIVOT VĚČNÝ - Bůh vždy existoval. Byl před stvořením On bude až na věky věků. Bůh 
nás tak moc miluje, že obětoval svého jediného Syna, aby ten, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl 
věčný život. 

BŮH ZNÁ VŠE - Bůh ví absolutně všechno. Je to proto, že Bůh je mimo čas. Přesně věděl, zda 
budeme důvěřovat Kristu, znal hříchy, kterých se dopustíme a již před dvěma tisíci lety byl 
schopen je všechny odsoudit na kříži. 



BŮH JE SVRCHOVANĚ MOCNÝ - evangelium Jana nám říká, že jsme v rukou Božích, a že nás 
nikdo nemůže vytrhnout z těchto rukou. Ježíš Kristus nejen vytvořil vesmír, ale svou mocí jej i 
udržuje. Jak mocnému Bohu sloužíme!

BŮH JE VŠUDE - Bůh je stále přítomen všude, kdekoli ve vesmíru. Ať už jste v nejhlubším dole 
nebo na Měsíci, tam je Bůh. Neexistuje místo, kde byste mohli zjistit, že Bůh není s vámi. Dokonce 
i když člověk prochází údolím stínu smrti, je tam. 

BŮH SE NEMĚNÍ - Bůh není jako lidské bytosti. Bůh se nemění. On je stejný včera, dnes a 
navždy. To znamená, že přibližně 7000 zaslíbení, která nám dal v Bibli, zůstává stejně pravdivých 
jako v době, kdy byla poprvé dána. 

BŮH JE NAPROSTÁ PRAVDA - Bůh nám dal Slovo Pravdy pro naši potřebu na této zemi. Bibli 
můžeme považovat za zcela pravdivou a spolehlivou. Ježíš řekl, že On je ta cesta, pravda a život. 
Jeho cesty nejsou našimi cestami, takže musíme poznávat Jeho pravdu, a ne spoléhat na lidi.

Bůh existuje ve třech osobách: Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý, který umožňuje vidět vztahy 
v Božství.

I když jsou nazýváni Otcem, Synem a Duchem, všichni mají stejné kvality. Například Bůh Otec je 
stejně neměnný jako Bůh Syn a Bůh Duch svatý. Všichni tři mají stejnou svatost, lásku a věčný 
život, stejně jako ostatní oblasti jejich charakteru. 

Hlavní rozdíl spočívá v jejich odpovědnosti v Božím plánu. Otec je Plánovač, Syn se zavazuje a 
naplňuje Plán a Duch svatý nám odhaluje plán. 

ODPOVĚĎ NESPASENÉHO ČLOVĚKA NA PLÁN SPASENÍ
Reakce na Boží plán spásy zahrnují jeho úplné odmítnutí nebo ignorování. Mohou také Bohu
nabídnout lidské dobré skutky, ale ty jsou pro Něho nepřijatelné. Lidská dobrota, které je 
humanisty chválena, je v Jeho očích poskvrněná jako "špinavé hadry". Izaiáš 64: 6

OHODNOCENÍ A SOUDY
Všichni, věřící i nevěřící jsou hodnoceni Pánem Ježíšem Kristem. 
Věřící před Kristovou soudní stolicí 1 Korintským 3: 11-15 a nevěřící před Velkým bílým trůnem
Zjevení 20: 10-15. V obou případech nejsou hříchy zmíněny, protože za ně bylo na Kříži Kristem 
zaplaceno. Jsme však hodnoceni podle kvality našich dobrých skutků. Protože věřící přijali
dokonalé Kristovo dílo, jsou Bohem přijati. Všechny dobré skutky, vykonané pod Božím vedením
po spasení, budou odměněny, ale skutky vykonané z naší lidské přirozenosti budou vypáleny. 
Naše vlastní skutky nejsou základem naší spásy. Titovi 3: 5-7

Pokud se jedná o nevěřící, protože nedosáhli Boží spravedlnosti skrze víru v Krista, jejich díla
nejsou přijata a všichni jsou odsouzeni k věčnému spojení se satanem. 

VÝZVA - Přijmete osobně vírou skutečnost, že dílo Ježíše Krista na kříži je pro vás nebo ho 
budete ignorovat a zneužívat, jako to dělá Satan? Vaše volba ohledně toho, kdo je Ježíš, a co 
Ježíš učinil, pečetí váš věčný osud. S kým chceš strávit věčnost? Se satanem nebo s Ježíšem? To 
je ta rozhodující volba!

ODPOVĚĎ - Abychom byli věčně zachráněni, musíme zajistit, aby naše cesta byla Boží cestou. 
Boží cesta: "Protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo věří v 
něho, nezahynul, ale měl věčný život" Jan 3:16. Ježíš je unikátní, On řekl: „Já jsem ta Cesta,
Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6
Časově omezená příležitost přijmout Boží cestu spasení končí vaší smrtí.
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