
                                                                 

Proč bys měl věřit Ježíši Kristu? 

 
 
Na tuto otázku dává odpověď Boží slovo obsažené 
v Bibli. Náš život na zemi je časově omezený na 
pouhých 70-80 let. Během této krátké doby máme 
možnost poznat smysl života, náš původ a kdo 
vlastně jsme. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu 
s tělem a duchem uvnitř těla. Tělo bez ducha je 
mrtvé, ale duch může žít i bez těla. Ježíš řekl: 
Matouš 10:28  A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, 
ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může 
duši i tělo zahubit v pekle. 
 
    Jsme duchovní bytosti žijící v hmotném těle. O 
této pravdě se každý sám osobně přesvědčí 
v okamžiku své tělesné smrti. Všemohoucí Bůh 
dává každému člověku čas na to, aby se seznámil 
s pravdami o životě a smrti.  Každý člověk bude 
zodpovídat před Bohem za své činy. 
 
Zjevení Janovo 20:12  Viděl jsem mrtvé, mocné i 
prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny 
knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha 
života. A mrtví byli souzeni podle svých činů 
zapsaných v těch knihách.    
 
Člověk může svůj život ztratit, nebo ho zachránit.  
Ježíš Kristus přišel na svět proto, aby zachránil to, 
co zahynulo. 
 
Lukáš 19:10  Neboť Syn člověka přišel, aby 
hledal a spasil, co zahynulo." 
 
Všichni lidé potřebují záchranu -  osvobození od 
hříchu a smrti. Na světě není člověka, který by žil 
celý život tak čistě a svatě, že by si zasloužil nebe.  
Římanům 3:23  všichni zhřešili a jsou daleko od 
Boží slávy; 
 
Bůh miluje lidi a přeje si, aby všichni lidé poznali 
pravdu a zachránili se od věčné smrti, aby žádný 
člověk nezahynul.  

Jan 3:16  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal 
svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný. 
 
    Naše rozhodnutí na zemi má vliv na náš budoucí 
život po tělesné smrti.  Duchovní svět má moc nad 
hmotným světem.  Bůh naplňuje celý omezený a 
konečný hmotný svět. V Bohu žijeme, pohybujeme 
se, jsme. Všechny naše skutky, ať dobré, nebo zlé, 
jsou zapsány v Božích knihách. 
V nebesích je pak ještě jedna kniha, která se nazývá 
„Kniha života“. Do této knihy jsou zapsáni jen ti 
lidé, kteří uvěří v Ježíše Krista. Vyznají Ježíši 
s lítostí své hříchy, poprosí Ho za odpouštění svých 
hříchů a přijmou Ho za svého Spasitele a Pána. 
Teprve po tomto rozhodnutí Ježíš Kristus zapíše 
takové lidi do knihy života. Když se rozhodneš a 
učiníš to, budeš nazván synem (dcerou) Boží, 
získáš věčný, nesmrtelný život v Božím království, 
spolu s milióny lidí, kteří toto rozhodnutí už učinili. 
Tvůj život bude mít smysl a má budoucnost.   
 
Lidé zlí a bezbožní žádnou budoucnost nemají.  
Přísloví 24:20  Zlý žádnou budoucnost nemá, 
svévolníkům (bezbožným) zhasne světlo. 
 
Poselství vánoc je – Zachraň se kdo můžeš a kdo 
chceš, vírou v Ježíše Krista! 
 
Všechno ostatní je až na druhém místě. Marek 8:36 
 Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí 
svůj život? Proto by si měl každý člověk položit 
otázku.  
Co bude se mnou, až odejdu z tohoto světa na 
věčnost? Budu přijat Bohem nebo nebudu.  
Když získáš věčný život vírou v Ježíše Krista, pak 
už tady na zemi jsi nazván občanem „nebeského 
království“. Tvé tělo sice podléhá fyzické smrti, ale 
tvoje pravá identita - duše a duch má věčný život a 
budeš přijat do Božího království.  

 



 
Kdo zvítězí, 
dostane 
mnohem více, 
než tady na 
zemi. 
Ježíš řekl: 
Zjevení Janovo 
3:5  Kdo zvítězí, 
bude oděn 
bělostným 
rouchem a jeho 
jméno 
nevymažu z 
knihy života, 
nýbrž přiznám 
se k němu před 
svým Otcem a 
před jeho 
anděly. 
1 Korintským 
2:9  Ale jak je 
psáno: `Co oko 
nevidělo a ucho 
neslyšelo, co 
ani člověku na 
mysl nepřišlo, 
připravil Bůh 
těm, kdo ho 
milují.´ 
 
Každý člověk 
má jen jeden 
život, jeden 
pokus, jednu 
příležitost. Další 
možnosti 
nejsou.  
 
 1 Janův 5:12 
 Kdo má Syna, 
má život; kdo 
nemá Syna 
Božího, nemá 
život. 
 
Rozhodni se pro 
život. Vánoce 
jsou o Spasiteli 
Ježíši Kristu, 
který je 
největším darem 
pro lidstvo.  
 
KJ 
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