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Najboljše življenje
Življenje je čudovito. Potreboval sem veliko težkih, depresivnih let, preden
sem resnično dojel, kaj je bistvo življenja. Spoznal sem, da sem ustvarjen
z namenom, da ima moje življenje smisel in da želi imeti Bog Svetega pisma
oseben odnos z menoj.
»Zares, ti si ustvaril moje ledvice, me stkal v materinem telesu. Zahvaljujem
se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen« (Ps 139,13–14).
»Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril,
moškega in žensko je ustvaril« (1 Mz 1,27).

Problem človeštva – ločenost od Boga
Toda kmalu sem odkril, da sem bil ločen od Boga zaradi nečesa, kar se
imenuje greh. Greh je živeti po svoje, namesto po Božjih načelih. Sveto pismo
pravi, da so vsi zgrešili in da je posledica greha večno bivanje daleč stran
od Boga.
»…saj so vsi grešili in so brez Božje slave« (Rim 3,23).
»Pač pa so vaše krivde postale pregrade med vami in vašim Bogom …« (Iz 59,2).
»Ni pravičnega, niti enega …« (Rim 3,10).
»Plačilo za greh je namreč smrt …« (Rim 6,23).
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Človeška prizadevanja
Že tisoče let se poskušajo ljudje vrniti k Bogu, vsak na svoj način, da bi doživeli
smisel in vrednost, ki ju ponuja Bog. Toda vsak poskus in načrt je propadel.
»Kajti noben človek se ne bo opravičil pred njim z deli postave, kajti postava
nam le omogoča, da spoznamo greh« (Rim 3,20).
»Niste odrešeni iz del …« (Ef 2,9).
»Marsikatera pot se zdi človeku prava, njen konec pa so poti smrti« (Prg 14,12).
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Božja rešitev – križ
Ker sami ne zmoremo priti k Bogu, je on prišel k nam v osebi Jezusa Kristusa.
To je bilo najbolj čudovito dejanje, kar ga je svet kdaj koli videl. Tudi ko si
nismo zaslužili, je Jezus umrl namesto nas, da bi plačal kazen za naš greh.
»Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi
se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16).
»Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko
smo bili še grešniki« (Rim 5,8).
»Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej,
pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu« (1 Pt 3,18).
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Človeški odgovor – sprejetje Kristusa
Spoznal sem, da je edini način, da dobim novo življenje, ki ga Bog ponuja,
da sprejmem njegov dar. Sveto pismo pravi, da lahko to stori vsak in sprejme
to življenje, tako da veruje in se spokori.
»Jezus mu je dejal: Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu
drugače kot po meni« (Jn 14,6).
»Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu
veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen« (Rim 10,9).
“Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje
v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.” (Rim 6,23).
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Vedel sem, da se mora moje življenje spremeniti in da želim
sprejeti ta dar od Boga. Naredil sem naslednje korake
z Bogom in moje življenje se je spremenilo.
Priznal sem svojo duhovno potrebo – »Jaz sem grešnik.«
Pokesal sem se in sem se bil pripravljen odvrniti od greha.
Veroval sem, da je Jezus umrl zame na križu in vstal od mrtvih.
Sprejel sem Jezusa Kristusa v molitvi v svoje srce in življenje
kot svojega Gospoda in Odrešenika.
»Kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen« (Rim 10,13).

Prav sedaj lahko govorite z Bogom in tudi vi naredite
te korake.
Predlagam vam, da se v molitvi osebno pogovorite
z Bogom. On vas pozna. Priznajte mu vse grehe,
s katerimi ste grešili proti njemu. Prosite ga, naj vam jih
odpusti in vas spremeni. Zahvalite se mu za neizmerno
milost in ljubezen, da je dal svojega Sina Jezusa. To je
darilo – vas ne stane nič, Boga pa je stalo vse. Zato ga
povabite, naj postane vaš Gospod in Bog.

Nisem potreboval veliko, da sem spoznal, kako nujno
potrebujem rešitelja. To ni bilo zaradi mojih telesnih
omejitev, ampak zaradi mojega greha. Moje življenje
in večnost sta se za vedno spremenila, ko sem razumel,
kaj je Jezus storil zame na križu. Vem, da lahko njegova
ljubezen spremeni tudi vaše življenje.
»Kdor ima Sina, ima življenje; kdor nima Božjega Sina,
nima življenja. To vam pišem, da boste vedeli, da
imate večno življenje, vam, ki verujete v ime
Božjega Sina« (Jn 5,12–13).
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