Predstav si, že sa chceš plaviť na výletnej
lodi. Prídeš do prístavu, vojdeš do lode a
pohodlne sa usadíš v bare v podpalubí.
Užívaš si plavbu, zabávaš sa, pohoda a
dobrá nálada všade naokolo. Zrazu loďou
začnú zmietať vlny, výjdeš na palubu a
s hrôzou zistíš, že pri kormidle nikto nie
je a loď po celý čas plávala bez zadaného
smeru. Naokolo tma a zúri búrka, motory
nefungujú, vysoké vlny sa trieštia o palubu
a blízko pred loďou sú nebezpečné útesy.
Presne takto vyzerá život toho, kto nevie
prečo je na tejto Zemi, aký je zmysel
života a čo nasleduje po smrti.
Ak teraz nájdem odpoveď na pár dôležitých
otázok, ktoré momentálne vôbec neriešim,
tak to môže byť neoceniteľné pre moju
budúcnosť. Asi by stálo za to zamyslieť sa a
uchopiť kormidlo svojho života, kým je čas.

Existuje Boh a život po smrti?
Povedzme, že tomu neverím. Ak Boh
neexistuje, tak som o nič neprišiel. Ak však
existuje a ja som to ignoroval, tak som
prišiel o všetko - o to najcennejšie, čo mám
- o seba samého vo večnom mučivom
odlúčení od milujúceho Boha.
Prečo by som mal veriť v niečo, čo nikto
nevidel a nedokázal?
Dokonalý vesmír, rastliny a živočíchy sú
dôkazom, že niečo tak nádherné nie je
náhoda schopná sama od seba nikdy
vytvoriť. Ak tomu neveríš, tak vedecky
spracovaný dôkaz o existencii Boha nájdeš
zadarmo na stránke:

www.bohexistuje.sk

Čo je potrebné urobiť, aby som sa
zachránil pre večný život?
Možno si myslíš, že ty žiješ poriadny život a
dobrý Boh by predsa nikoho tak dobrého
nezatratil. Omyl! Boh je čistý a svätý.
Svojim úsilím a bezúhonným životom
sa tam nedostane nik, ani budhistický
mních. Každý jeden z nás je hriešny podľa
štandardu nastaveného Bibliou, kde je
napísané, že ak sa čo len hneváš na niekoho,
už ako keby si ho zabil, alebo len žiadostivý
pohľad na ženu sa už berie ako spáchané
cudzoložstvo a mnoho iného. Akékoľvek
prestúpenie ma diskvalifikuje na vstup do
Nebeského kráľovstva. Aké je teda riešenie?
Všetci ľudia do jedného sa prehrešili, aj Ty, a
preto Boh poslal na Zem svojho syna, Ježiša
Krista, ktorý ako jediný bol bez hriechu a
dobrovoľne obetoval svoj život v bolestivej
smrti, aby sa stal uzmierením, aby nemusel
byť zatratený nikto, kto v neho uverí a
podriadi mu svoj život a svoju vôľu.

Prečo by som to mal urobiť?
Zdá sa to na prvý pohľad, ako nevýhodná
ponuka. Môj nezávislý, sebestačný a
pohodlný život tu na krásnej zemi si
pokaziť? Boh mi dal dušu a tá bude raz stáť
pred Ním - stvoriteľom. Tento život je mojim
rozhodnutím, či mám záujem tráviť večnosť
v blaženosti, alebo večným utrpením. Je to
tak jednoduché a pritom tak ťažké vzdať sa
preludu tohoto hmotného sveta a vymeniť
ho za niečo mnohonásobne trvácnejšie
a cennejšie. Stojí to určite za to tento
krátky život vymeniť za nikdy nekončiacu
blaženosť v prítomnosti nášho nebeského
Ocka. Len dôveruj. Poď k Nemu taký, aký si,
On Ťa prijme.
Modlitba odovzdania, vedecký dôkaz Boha
a ďalšie užitočné informácie nájdeš tu:

www.bohexistuje.sk

