1) Všichni jsme hříšníci.

ŘÍMANŮM 3:23 Neboť není rozdílu. Všickniť zajisté zhřešili, a nemají
slávy Boží.
2) Za hřích zaplatíme smrtí.
ŘÍMANŮM 6:23 Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží jest život věčný v Kristu
Ježíši, Pánu našem.

3) Podle bible si každý z nás zaslouží odejít do pekla

ZJEVENÍ JANOVO 21:8 Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedlníkům, a
smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům, připraven jest díl
jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá.

4) Krev Ježíše Krista nám však skýtá naději.

ŘÍMANŮM 5:8 Dokazujeť pak Bůh lásky své k nám; nebo když jsme ještě
hříšníci byli, Kristus umřel za nás.
5) Důvěřujte Ježíši Kristovi.
SKUTKY APOŠTOLŮ 16:30-31 I vyved je ven, řekl: Páni, co já mám činiti, abych
spasen byl? A oni řekli: Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i dům tvůj.
JAN 3:18 Kdož věří v něho, nebude odsouzen, ale kdož nevěří, jižť jest odsouzen;
nebo neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

JÁNOS 3:16 Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného
dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
1 TESALONICKÝM 1:9 Oniť zajisté sami o nás vyznávají, jaký byl příchod náš
k vám a kterak jste se obrátili k Bohu od modloslužby, abyste sloužili Bohu
živému a pravému,

6) Je to věčný dar od Boha.
EFEZSKÝM 2:8-9 Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z
sebe: darť jest to Boží, Ne z skutků, aby se někdo nechlubil.

7) Teď již víte, kudy vede cesta do nebe.
1 JANŮV 5:13 Tyto věci psal jsem vám věřícím ve jméno Syna Božího, abyste
věděli, že máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Syna Božího.

ŘÍMANŮM 10:10 Nebo srdcem se věří k spravedlnosti, ale ústy
vyznání děje se k spasení.

