Datum:

39. lekce

CHLÉB ŽIVOTA
Jan 6,1-14. 23-58

Verš k zapamatování:
Ježíš řekl: „Kdo věří ve mne, má život věčný.
Já jsem ten chléb života.“
(Jan 6, 47)

Obsah 39. lekce
Ježíš dokázal nakrmit zástup 5000 mužů a jejich žen s dětmi. Přitom měl jen pět krajíčků chleba a
dvě rybičky (to bylo jídlo pro jednoho chlapce). Ježíš tak předvedl úžasný zázrak. Tím dokázal, že
má boží moc a je Spasitelem, kterého lidem poslal Bůh. Ježíš nasytil velké množství lidí jídlem.
Druhý den lidé chtěli znovu jídlo, ale Ježíš jim řekl něco překvapivého: „Musíte ve mě věřit a já
vám budu dávat chléb pro duši.“ Ježíš prohlásil, že každému, kdo v něho věří, dá věčný život.
Takový člověku pak už nikdy nebude nic chybět. Ježíš se postará, aby duše člověka už nikdy
nehladověla a nežíznila (Jan 6,33-35). Ježíš řekl: „Já jsem chléb života.“
Co tím Ježíš myslel?
Člověk potřebuje pro své tělo opravdový chléb, který v sobě má výživné látky. Tělo pak může růst
a sílit. Naše duše také potřebuje potravu, kterou člověku může dát jen Ježíš Kristus. Každý člověk
má duši, ta musí dostat život a ke svému růstu duchovní potravu.
Jak mohu získat život věčný?
Věř, že Pán Ježíš Kristus přišel na svět i kvůli tobě, aby tě zachránil a byl i tvým osobním
spasitelem. Popros ho, aby ti všechny hříchy odpustil. Řekni mu také, že věříš tomu, co o sobě
říká v bibli. Věř, že tvé hříchy vzal na sebe, jako by byly jeho. I kvůli tvým hříchům byl potrestán
smrtí místo tebe. Tím tvé hříchy odčinil a ty jsi očištěný od viny. On prohlásil, že kdo v něho uvěří,
dostane věčný život.
Při každé modlitbě budeš mluvit s živým Ježíšem Kristem, který je ochotný ti naslouchat,
poskytnout pomoc a dát požehnání. Bude stát při tobě a bude ti celý život dávat potravu pro duši.
Stane se to samo od sebe?
Nestane. Je to stejné jako s chlebem. Nestačí vědět, že chleba je dobrý pro tvoje tělo. Musíš ho
začít skutečně jíst. Pak z něho máš užitek. S duchovní potravou je to podobné. Nestačí chodit do
nedělní školy a dozvědět se o Kristu. Užitek z něho budeš mít, až když v něho skutečně uvěříš.
Když si uvědomíš, že bez jeho pomoci jsi ztracený hříšník. Když uvěříš, že Ježíš za tvé hříchy
zaplatil svým životem, aby tě vykoupil ze smrti do života. Volej k němu v modlitbě, pros ho o
odpuštění. Chtěj, aby byl Pánem tvého života. On vyslyší tvé pokání a tvou víru odmění tím, že ti
dá duchovní život. Sám se postará, aby tvá duše už nikdy nehladověla a nežíznila. Budeš cítit jeho
přítomnost, bude stále s tebou, kamkoli půjdeš. Dá ti porozumět božím věcem tak, jak jim nevěřící
lidé nemohou rozumět. Tvůj život bude naplněný a spokojený. Budeš vědět, že jsi se stal božím
dítětem a tvůj život je v božích rukách.
Jak víme, že Bible - boží slovo - je pravda? Vyber správnou odpověď:
a) Protože to tvrdí vědci?
b) Protože to říkají psychologové?
c) Protože to hlásají teologové?
d) Protože to řekl sám Bůh.

Správná odpověď je D!
Proč?
Bible je boží slovo!
Je, bylo a bude vždycky pravda.
Bible je pravda, nezávisle na tom,
co říkají nebo si myslí lidé!
Proto čti Bibli a věř tomu, co ti v ní Bůh sám říká!

www.vyukabible.cz

