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BOŽÍ PLÁN
PRO ZÁCHRANU ČLOVĚKA

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil
ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je
stvořil. Genesis 1: 27
Člověk byl stvořen jako věčná bytost s duchem,
duší i tělem. Měl být obrazem Božím. Člověk měl
podle Božího plánu mít takové vlastnosti jaké má
Bůh. Má schopnost tvořit, má inteligenci, má
schopnost učit se. Člověk byl stvořen jako
duchovní bytost s věčným životem žijícím v těle.
Bůh stvořil člověka na trvalý věčný život k obrazu
svému. Člověk byl stvořen jako pán nad všemi
zvířaty, rybami, ptáky, nad celou zemí.
I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším
obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad
mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad
zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem
plazícím se po zemi.“ Genesis 1:26

Člověk měl panovat nad zemí a měl si ji podmanit.
Protože člověk nepřijal tento Boží plán a nepodřídil
se mu, upadl do vzpoury a hříchu.
Člověk si zvolil neposlušnost a vzpouru proti Boží
dokonalé vůli. V té chvíli, kdy zhřešil se z člověka
pána světa stal otrok světa. Panství nad světem
převzal Boží nepřítel i nepřítel lidí duch zlosti –
satan. Člověk je od pádu do hříchu už jen
biologickým – živočišným tvorem podobným
zvířatům, která zajdou. Žalm 49:21
Zhanobena je země svými obyvateli, neboť
přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili
věčnou smlouvu.
6 Proto pozře zemi prokletí, kdo v ní přebývají,
budou pykat; proto obyvatelé země zajdou v žáru a
zůstane lidí maličko. Izaiáš 24:5
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Bůh proklel zemi a proto země nezůstane věčně.
Pro hřích člověka je země prokletá a zkažená. Bůh
je milující bytost, spravedlivý a milosrdný. Nechce,
aby všichni lidé zahynuli v prokletí, ale vymyslel
plán na záchranu člověka. Nezachraňuje lidi
plošně, ale jednotlivce, kteří Jeho plán záchrany
přijmou. Každý člověk je v Jeho plánu a zájmu na
záchranu, ale ne každý tento plán záchrany přijme a
uvěří mu.
Proto poslal Bůh na svět svého
jednorozeného Syna, aby každý kdo v Něho věří
nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16-17.
Ježíš Kristus vzal na sebe všechny hříchy světa a
veškeré prokletí vyřčené Bohem. Kdo v Ježíše
Krista uvěří, vyzná své hříchy a přijme Ho za svého
Pána, tomu jsou hříchy odpuštěny a nepodléhá
soudu a odsouzení. Je omilostněn zástupnou obětí
Ježíše Krista za své hříchy.
Člověk nemůže sám sebe vykoupit ze svých hříchů.
Hříchy nelze vykoupit penězi ani zlatem. Smrt
nelze podplatit. Člověk může jen přijmout
odpuštění hříchů od Ježíše Krista, když v Něj uvěří
a poprosí Ho za odpuštění.
Ježíš Kristus
Nazaretský je jediný Spasitel světa a jediný, kdo
odpouští lidem jejich hříchy. Hříchy neodpustí
lidem Bůh Otec, ani Duch svatý.
Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na
zemi odpouštět hříchy," řekl ochrnutému:
"Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů."

Otec dal všechnu moc do rukou svého Syna:
Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do
rukou Synovi. Jan 5:22
Ježíš Kristus je Božím plánem pro záchranu
člověka. Soud nad lidmi je v tom, že nepřijmou
Ježíše Krista Nazaretského za svého Spasitele.
Nestačí věřit v Boha, to ještě nikoho nezachrání.
Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě.
Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože
nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A
to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten
život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo
nemá Syna Božího, nemá život. 1. Jan 5:10-12
Člověk se vírou v Ježíše Krista znovu stává
původním obrazem Božím, Božím synem a
dědicem veškerého požehnání. Z otroka se stává
člověk svobodný. Satan už nemá moc nad takovým
člověkem, který vydal svůj život Ježíši Kristu.
V duchovním světě panují zákony a pravidla, která
nelze obcházet. Kdo přijme Boží plán pro svoji
záchranu, bude zachráněn a získá věčný život.
(JK)

Lukáš 5:24

Biskup Earthquake Kelley - dříve profesionální boxer,
dnes pastor v Hollywoodu

Po mnoho let krmil chudé
lidi na ulici, kázal drogovým
překupníkům, narkomanům a
prostitutkám v nejnebezpečnější
čtvrti USA, známé jako doupě
gangů.
Pastor Kelly se v prosinci 2004
dostal do nemocnice s velkými
bolestmi hlavy. „Začal jsem
umírat. Vyšel jsem z těla a viděl
doktory, jak se mě snaží ´vrátit
zpátky´“

Začal jsem padat do hrozné
propasti. Jsem přece kazatel,
tohle by se mi nemělo stát, začal
jsem tedy křičet: „Bože, jak je to
možné, že se mi tohle děje?
Sloužil jsem Ti, poslouchal Tě...“
Když jsem padal dolů, slyšel jsem
otřesný křik a nářek mnoha lidí.
Dostal jsem se do určitého bodu a
pak jsem se zastavil. Bůh mi řekl:
„Chci, abys slyšel a viděl co se
děje s lidmi po celém světě, když

umírají v nemocnicích a nemají
Mě. Zemřou ztraceni! A tohle je
to místo, na které odejdou. Neboj
se, tohle ti ukazuji jako varování
pro ty, kteří mě neznají.“ Potom
jsem začal stoupat nahoru a Pán
mě dal zpátky do těla. Otevřel
jsem oči a mladá doktorka, která
stála nade mnou řekla: „Vítej
zpět, mysleli jsme, že jsme tě
ztratili.“
Zdroj: časopis Logos, upravil VT

