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JSEM NOVÝ KØEST’AN

Co pro tebe Bùh udìlal
Když jsi pøijal Krista jako svého Spasitele, došlo ve tvém životì k nìkolika vìcem.

1. Stal jsi se Božím dítìtem
Kteøíž pak koli pøijali jej, dal jim moc syny Božími býti, tìm, kteøíž vìøí ve jméno jeho.

          Jan 1:12

2. Tvoje høíchy byly prominuty
Jemut’ všickni proroci svìdectví vydávají, že odpuštìní høíchù vezme skrze jménó jeho
všeliký, kdožkoli uvìøil by v nìho.

          Skutky 10:43

3. Pøišel jsi od smrti k životu
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

4. Obdržel jsi vìèný život jako dar
Nebo odplata za høích jest smrt, ale milost Boží život vìèný v Kristu Ježíši, Pánu našem.

 Øímanùm 6:23

5. Nebudeš zatracen
A protož nenít’ již žádného potupení tìm, kteøíž jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podlé
tìla, ale podlé Ducha.  Øímanùm 8:1

Co bys mìl ty udìlat pro Nìj
Vìèný život je dar od Boha pøijatý díky víøe. Nemùžeš si ho koupit, nemùžeš si ho
zasloužit, ani nemùžeš pracovat, aby jsi si ho udržel. Všechno je to milost.  Nebo milostí

spaseni jste skrze vírú, (a to ne sami z sebe, dart’ jest to Boží,) Ne z skutkù, aby se nìkdo nechlubil.
                                                                                                                                               Efezským  2:8-9
Pøesto však existují urèité vìci, které od tebe Bùh nyní oèekává.

1. Mìl bys být pokøtìn podle Písma.
A rozkázal je pokøtiti ve jménu Pánì. Skutky 10:48
 ...a mnozí z Korintských slyšavše, uvìøili a pokøtìni byli. Skutky 18:8

Pohøbeni jsouce s ním skrze køest, skrze nìjž i spolu s ním z mrtvých vstali jste skrze víru, kteráž jest mocné dílo Boží, kterýž vzkøísil jej
z mrtvých. Kolossenským 2:12

2. Mìl bys dennì èíst bibli (králický pøeklad z roku 1613).
Jakožto nyní zrozená nemluvòátka, mléka beze lsti, Božího, slova žádostivi buïte, abyste jím, rostli. 1. Petra 2:2 Slovo Kristovo
pøebývejž v vás bohatì se vší moudrostí, ... Kolossenským 3:16

Pilnì se snažuj vydati sebe Bohu milého dìlníka, za nìjž by se nebylo proè stydìti, kterýž by právì slovo pravdy rozdìloval.
2. Timoteovi 2:15

3. Mìl by jsi se dennì modlit.
U veèer, i ráno, též o poledni modliti se, a nezbednì volati budu, až i vyslyší hlas mùj.

Žalm 55:18
Bdìtež a modlte se, abyste nevešli v pokušení. Ducht’ zajisté hotov jest, ale tìlo nemocno.

Matouš 26:41
O nic nebuïte peèliví, ale ve všech vìcech skrze modlitbu a poníženou žádost s díkù èinìním prosby vaše známy buïte Bohu.

Filipenským 4:6

4. Mìl by jsi se dennì vyznávat z høíchù.
Jestliže pak budeme vyznávati høíchy své, vìrnýt’ jest Bùh a spravedlivý, aby nám odpustil høíchy, a oèistil nás od všéliké nepravosti.

1. Jan 1:9



5. Mìl by jsi ostatním øíkat o Ježíši.
...a budete mi svìdkové, i v Jeruzalémì, i ve všem Judstvu, i v Samaøí, a až do pošledních konèin zemì.

Skutky 1:8

6. Mìl by jsi si udržovat srdce a myšlenky èisté.
Bycht’ byl patøil k nepravosti srdcem svým, nebyl by vyslyšel Pán.
                                                                                                                                                 Žalm 66:18

7. Mìl by jsi pravidelnì chodit do kostela, kde se vìøí bibli.
Neopouštìjíce spoleèného shromáždìní svého, jako nìkteøí obyèej mají, ale napomínajíce se, a to tím více, èímž více vidíte, že se ten den
pøibližuje. Židùm 10:25

8. Mìl by jsi pracovat pro Pána.
Protož, bratøí moji milí, stálí buïte a nepohnutelní, rozhojòujíce se v díle Pánì vždycky, vìdouce, že práce vaše není daremná v Pánu.

1. Korintským 15:58

9. Mìl by jsi èekat na brzký návrat Pána.
Nebo sám ten Pán s zvukem ponoukajícím, s hlasem archandìla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví v Kristu vstanou nejprvé. Potom
my živí pozùstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblakù, vstøíc Pánu v povìtøí, a tak vždycky se Pánem budeme.

1. Tessalonicenským 4:16-17

PODLÉ POSLEDNÍHO VYDÁNÍ KRALICKÉHO Z ROKU 1613.


