
PØIJDOU DOBØÍ
LIDÉ DO NEBE?

NE!
Moje Bible øíká: „Že není spravedlivého, ani jednoho.“ Øímanùm 3.10

Moje Bible øíká: „Nebot’ není rozdílu. Všicknit’  zajisté zhøešili,
a nemají slávy Boží.“ Øímanùm 3.23

Vy asi øeknete - žil jsem dobrým životem, dìlám, co mohu. Jsem si jist, že se tam
dostanu. Nìkdo øíká, že se øídí pøikázáními z Bible.

Bible odpovídá:

„Protož z skutkù zákona nebude ospravedlnìn žádný èlovìk pøed oblíèejem jeho; nebo skrze zákon poznání høícha.“
Øímanùm 3.20

To je dùvod, proè Ježíš, Boží Syn pøišel na zem. Jsme høíšníci urèení peklu, proto potøebujeme Spasitele. Sám Ježíš øekl: „ Jdouce pak,
uète se, co jest to: Milosrdenství chci a ne obìti. Nebo nepøišel jsem volati spravedlivých, ale høíšných ku pokání.“

Matouše 9.13

Ježíš zemøel na køíži, aby pøipravil cestu høíšníkùm do nebe. „Nebo toho, kterýž høíchu nepoznal, za nás uèinil høíchem, abychom my
uèinìni byli spravedlností Boží v nìm.“

2. Korintským 5.21
Pøátelé, znovu se vás ptám, pøijdou dobøí lidé do nebe? Ne!

„Dí jemu Ježíš: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepøichází k Otci než skrze mne.“
Jan 14.6

Pøatelé, nezapomeòte prosím, že høíšníci jako vy nebo já si mohou být jisti nebem. Ježiš øekl, „Èiòte pokání, a vìøte evangelium.“
Marek 1.15

Pøijïte k Ježíši již dnes. Pøijmìte jeho dar vìèného života.

„Ale tito zapsáni jsou, abyste vìøili, že Ježíš jest Kristus, Syn Boží, a abyste vìøíce, život mìli ve jménu jeho.“
Jan 20.31

Vìèný život je dar pøijatý od Boha prostøednictvím víry. Nemùžete si ho koupit, nemùžete si ho zasloužit. ani si ho nemùžete udržet
dobrými skutky.

Všechno je to z milosti. „Nebo milostí spaseni jste skrze víru, (a to ne sami z sebe, dart’ jest to Boži,) Ne z skutkù, aby se nìkdo nechlubil.“
Efezským 2.8-9

Bùh má zaslíbení pro spasené høíšníky

„A ját’   život vìèný dávám jim, a nezahynout’  na vìky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé.“
Jan 10.28

„Amen, amen pravím vám: Že kdož slovo mé slyší, a vìøí tomu, kterýž mne poslal, mát’  život’  vìèný, a na soud nepøijde, ale pøešelt jest
z smrti do života.“ Jan 5.24
Pokud jste dnes uvìøili Ježíši jako svému Pánu a Spasiteli, vyplòte dole svoje jméno a pošlete nám  vyplnìný lístek na naši  adresu.
Budeme se za vás modlit. Zvláštì si napište o pojednání „Jsem novým køest’ anem. Co teï dìlat?“

Zvìstujeme Boží slovo kázáním a traktáty evangelia. Napište si o traktát a duchovní pomoc. Za použití pouze tradièní, dùvìryhodné
Bible Kralické z roku 1613.


