Zbawienie od przemijającego i bezsensownego życia
• Bóg nie stworzył człowieka do nicości, ale do życia wiecznego.
• Człowiek jest z natury grzesznikiem i dlatego jest oddzielony od Boga. Razem z grzechem, w
człowieka weszła śmierć i cały świat został poddany nicości.

Człowiek jest

• Przez wiarę w Jezusa Chrystusa i chrzest w Niego, człowiek może odwrócić się od nicości i być
uratowany. Od tego momentu zaczyna się nowe życie z Bogiem.

powołany do czegoś

• Nowe życie z Bogiem powinno codziennie rozwijać się, aby Boża natura i sprawiedliwość mogły
wzrastać w naszym życiu, a my byśmy otrzymali cząstkę w przyszłym Bożym Królestwie na ziemi.

Pragnienie
zadowolenia
Człowiek żyje dla:
pracy, kariery, pozycji,
sportu, samorealizacji,
zabawy, rozkoszy życia,
rodziny, dobrych uczynków,
religii itd.
Zadowolenie
kończy się

Prawdziwe Boże
Zbawienie przez
życie

Jezusa Chrystusa:
uwolnienie od nicości,
zbawienie od grzechu,
życie dla Bożego
Królestwa, część w
Królestwie Bożym

Kkrótkotrwałe
zadowolenie

informacja@nowe-jeruzalem.pl

lepszego

Życie nasze trwa lat 70,
a gdy sił stanie lat 80...

Droga na zatracenie i Boża droga zbawienia
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...a to, co się chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż
chyżo mijają.
(Biblia: Psalm 90:10)

Typowe życie: szkoła, studia, praca, kariera,
dobra płaca, założenie rodziny, dobra pozycja, bogactwo.
Co w końcu z tego pozostanie?

Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje
dzieła, i oto: wszystko to jest marnością i gonitwą
za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod
słońcem.
(Biblia: Księga Kaznodziei 2:11)

Zwykle po osiemdziesięciu latach kończy się życie
człowieka. Nikt niczego nie może ze sobą zabrać.
Jednak śmierć nie jest końcem. Jest wieczność. Ale
gdzie ją spędzimy?

...którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do
żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne
potępienie.
(Biblia: Księga Daniela 12:2)

Każdy z nas grzeszy, i przez to oddziela się od
swego Boga, Stworzyciela. Następstwem grzechu
jest: umysł w ciemności, zatwardziałe serce, życie w
nicości. Jesteśmy obcymi dla Boga. W wieczności
sprawiedliwą zapłatą za grzech jest śmieć.

Zapłatą za grzech jest śmierć
(Biblia: Rzymian 6:23a)

Jednak Boża łaska i miłość daje drogę wyjścia. Bóg
wysłał swego Syna na ziemię jako człowieka, który
jedynie był całkowicie posłuszny Bogu, i na krzyżu
wziął na siebie sprawiedliwą karę za grzech.

Darem łaski Bożej jest żywot
wieczny w Chrystusie Jezusie.
(Biblia: Rzymian 6:23b)

