Jedna správa pre Teba

Pravda je, že vo svete, kde žijeme sa láska vytratila zo života človeka a jej miesto zaujala
nenávisť, zloba, zúfalstvo a nespravodlivosť s výsledkom, že človek sa cíti nešťastný. Ježiš
Kristus hovoriac o posledných dňoch hovorí, že hriech sa naplní a láska mnohých ochladne. (
Mat. 24.12). V dnešnej dobe sú zúfalí rodičia z detí, deti z rodičov, brat z brata, priateľ z
priateľa a ľudia prichádzajú k názoru, že neexistuje nikto, kto ich má ozajstne rád. No vedz
milovaný priateľ, že existuje niekto, kto ťa naozaj miluje, nie len slovom, ale skutkom a
opravdivo. Je to On, ktorý dal za teba hore na golgotskom kríži samého seba, aby zaplatil
tvoje hriechy a odobral ti tvoj smútok a tvoju zúfalosť. Je to On, ktorý zomrel za teba, aby ti
dal život večný. Je to On, ktorý ťa tak starostlivo očakáva a volá, Poďte ku mne všetci, ktorí
ste unavení a obtiažení a ja vám dám odpočinutie“ (Mat. 11. kap.). Ježiš Kristus zomrel aj za
tvoje hriechy a je hotový naplniť tvoje srdce láskou, radosťou a pokojom. Jedno, čo
potrebuješ urobiť, je dať Mu svoje srdce. Hovor mu zakrič na neho, povedz mu čo cítiš. Ježiš
je tvoj priateľ a rozumie ti lepšie ako hocikto iný. Sám vo svojom slove píše: „ Proste a bude
vám dané, hľadajte a nájdete, klopte na dvere a otvorí sa vám“( Mat. 7.7 ). On je jediná cesta,
ktorá vedie do neba a večného života. „ Ja som cesta, pravda i život“ (Ján 14. 6). Milovaný
priateľ, ak si znechutený zo všetkého toho, čo sa deje vôkol teba, vedz, že existuje niekto, kto
spolucíti s tebou, niekto, kto ťa očakáva z otvorenými rukami, aby ťa objal a povzbudil. On je
ten, ktorý premení tvoj smútok v radosť, bolesť v oslavu. Čítaj jeho slovo, ktorým je Nový
Zákon a prijmi slová Ježiša Krista do svojho srdca. Popros Ho, aby prišiel do tvojho života. On
s láskou na teba čaká.

Prijmeš Jeho pozvanie?

