I què solem dir?.
“Acabaré els estudis i buscaré una feina.” ... i després?.
“Guanyaré diners i m'ho passaré bé.” ... i després?.
“Potser m'instal.laré, em casaré i tindré fills.” ... i després?.
“Triomfaré en la vida i em faré un nom.” ... i després?.
“M'aniré fent vell tranquil.lament i em retiraré al xalet”. ... i després?.
“Bé, suposo que em moriré.” ...

i després?.

“No ho sé. Res de res. No sóc sinó un animal, oi?. Una espelma, una bufada i s'ha acabat”.
Una bufada!. Quin futur més negre que tens ... Però no seràs extingit.
La mort és una part de la vida.
Morir és anar davant del Déu Viu.
Has pensat mai en Ell?. El teu Creador et cridarà a passar comptes.

No et sents desafiat per aquestes paraules?:
“I així com el destí dels homes és el de morir una sola vegada i després ser jutjats”. (Hebreus 9:27)
No malgastis la vida a la lleugera.
L’Escriptura (La Biblia) diu:
“Perquè la paga del pecat és la mort”. (Romans 6:23)
El dia de la paga s’acosta, ... i ben de pressa.
Tens por de la mort?
Val més que en tenguis.
El més petit robatori, mentida, mirada lasciva, etc. et fa culpable de tota la llei de Déu el dia del teu judici.
És per això que la paraula de Déu diu que:
“És ben cert que no hi ha cap home just a la terra que sempre faci el bé i no pequi mai”. (Eclesiastés 7:20)
“No hi ha just ni encara un”. (Romans 3:10)
Aquí tens bones notícies. Jesucrist ha vingut a alliberar aquells que tenen la vida sota esclavitud per por de la mort.
Estàs preparat?.
Vols saber com preparar-te?.
La Bíblia és l'única font d'informació fiable sobre coses espirituals i sobre el futur.
L' Escriptura afirma que:
1. La teva ànima (o esperit) ha de viure per sempre. No s'extingeix. “I la pols torni a ser la terra que era i l’esperit
torni a Déu, que el va donar”. (Eclesiastès 12:7)
2.

Només hi ha dos llocs en l'eternitat. “I aquests aniran al càstig etern, i els justos a la vida eterna”. (Mateu 25:46)

3. Tu ets l'únic responsable d'escollir mentre ets en aquesta terra. “Us he posat davant vostre la vida i la mort...
Elegiu, doncs, la vida...”. (Deuteronomi 30:19)

4. Jesucrist és l'únic camí per anar a Déu. “Jo sóc el camí, la veritat i la vida; ningú no arriba al Pare, si no és a través
de Mi”. (Joan 14:6)
5. La salvació és per gràcia, de franc. “Perquè és per gràcia que heu estat salvats, mitjançant la fe, i això no ve de
vosaltres mateixos: és un do de Déu. No és fruit d'unes obres, per tal que ningú no pugui presumir-ne”. (Efesis 2:8-9)
Què hem de fer per ser salvats?.
L'Escriptura diu:
1. Som pecadors i és necessari que ens penedim. “Perquè tots han pecat i estan privats de la presència de Déu”.
(Romans 3:23). “Si no us penediu, tots acabareu igualment”. (Lluc 13:3)
2. Estàs perdut i has de creure en Jesucrist com el teu Salvador personal. “Creu en el Senyor Jesús, i et salvaràs”.
(Fets dels Apòstols 16:31)
3. Des d'aquest mateix moment pots tenir la certesa de la teva salvació. “El qui creu en el Fill té vida eterna”. (Joan
3:36)
Prepara't ARA mateix perquè no hagis de témer el judici. “Recordeu el que diu: En temps propici t'he escoltat, en dia de
salvació t'he ajudat. Ara és el temps propici,
ara és el dia de salvació”. (2 Corintis 6:2)
Jesús ha vençut la mort.
Ell ha ressuscitat i viu per sempre.
Prega a Déu. Pregar és parlar amb Déu com ho fas amb qualsevol persona, confessa-li que has pecat i que estàs penedit
perquè et perdoni, i demana a Jesús que entri en la teva vida com a Senyor i Salvador, i rebràs la vida eterna.
Llegeig la seva promesa a 1 Joan 5:12-13
Totes les cites bíbliques les trobaràs en la teva bíblia.
Per conèixer més de la Paraula de Déu, contacte amb nosaltres a: www.cristianosmallorca.es - Telf. 675288648 - 971862387

