Posolstvo nádeje, určené všetkým, ktorí
trpia dôsledkami zla, je jasné:
- Pôvodca hriechu a vzbury bol porazený.
- Moc hriechu bola zlomená.
- Naša vina môže byť vymazaná.
- Ježiš Kristus nám ponúka nové narodenie
z vody a z Ducha a víťazný život.
- Sľúbil nám svoju stálu prítomnosť
prostredníctvom Svätého Ducha.
- Ježiš Kristus sa čoskoro vráti, aby ukončil
dejiny hriechu a trápenia.
- Záchrana je k dispozícii všetkým, ktorí veria
slovám Ježiša Krista.
„Kto má Syna, má život, kto nemá Božieho
Syna, nemá život.“ 1. Jánov list 5,12(U
(Uvedené citáty sú zo Starej a Novej zmluvy Písma svätého.)

Ďalšie informácie o téme získate na adrese:
Stredisko korešpondenčných kurzov
Horný Šianec 17, 911 01 Trenčín
tel: 032 / 652 18 78
skk@isternet.sk, www.skskk.sk

dobrá správa
Tento misijný letáčik si môžete objednať na adrese:
Vydavateľstvo Advent-Orion s.r.o., Šafárikova 9
038 61 Vrútky, tel: 0918 493 713
objednavky@adventorion.sk, www.adventorion.sk

aj pre vás

Spomínate si na svoje pocity, keď ste dostali prvý ľúbostný list? Aké príjemné bolo
dozvedieť sa, že niekomu záleží práve na vás,
že vás miluje a chce, aby ste to vedeli.

„Miloval som ťa večnou láskou, preto
som ti zachoval priazeň.“ Jeremiáš 31,3

Aj vy ste niekedy dojatí filmovými príbehmi, v ktorých je láska ochotná ísť až za hrob?
Príbehy večných milencov z Verony a z Titaniku patria medzi tie najznámejšie.

„Neboj sa, veď ja som s tebou, neobzeraj
sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.“ Izaiáš 41,10

Máme tu pre vás odkaz od niekoho, kto
aj vás miluje – láskou skutočnou, veľkou, láskou až za hrob. Dokonca ďalej. Jeho prianie
je, aby sa o tom dozvedel každý človek na
zemi.

Ten, kto hovorí tieto slová, je živý Boh,
ktorý dal svojmu Synovi právo a moc odvrátiť od ľudstva rozsudok smrti. Ježiš Kristus
zomrel za každého z nás, za teba, za mňa, za
tvojich rodičov, za tvoje dieťa. Obetoval svoj
život, aby sme my mohli znovu žiť.

„Ja na teba nezabudnem, hľa do dlaní
som si ťa vyryl...“ Izaiáš 49,16

„Veď tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul
nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“
Ján 3,16
„A večný život je v tom, aby poznali teba,
jediného pravého Boha i toho, ktorého si
poslal, Ježiša Krista.“ Ján 17,3
Ježiš Kristus zomrel za hriechy sveta, ale
bol vzkriesený a vrátil sa späť k svojmu Otcovi. Je Kráľom nebeského kráľovstva a podľa
zasľúbenia, ktoré nám dal, sa čoskoro vráti,
aby vzal so sebou tých, ktorí sú jeho. To je
nádherná správa a Boh chce, aby sa ju dozvedeli všetci ľudia! Aby mohli mať RADOSŤ,
POKOJ a ŽIVOT s ním.

