ET PERSONLIGT MØDE MED JESUS
1. ERKENDELSE: Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud.
(Romerbrevet. 3.23) Gud! vær mig synder nådig!
(Lukas 18.13). I lyset af Guds ord indses det, at vi er syndere.
2. OMVENDELSE: Vi må hav et oprigtigt ønske om at bryde med synden
én gang for alle. Hvis I ikke omvender jer, skal I omkomme på samme vis
(Luka. 13.3) Fat derfor et andet sind og vend om, så jeres synder må blive
udslettet. (Apostlenes Gerninger 3.19).
3. BEKENDELSE: Herren venter på vor bekendelse af synd, og at vi viser
tro. Hvis vi bekender vores synder, er Han trofast og retfærdig, så Han
tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed. (1. Johannes
1.19)....når du med din mund bekender Jesus som Herre, og i dit hjerte tror,
at Gud opvakte Ham fra de døde, skal du blive frelst. (Romerbrevet 10.9).
4. TRO: Tro på Jesus fuldbragte værk på korset:.”Således elskede Gud
verden, at Han gav sin Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på Ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv”. (Johannes 3:16)
Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst, men den som er vantro, skal
blive fordømt **. (Markus 16.16)
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HVEM ER EGENTLIG
HAM HER JESUS?
.

Denne folder indeholder essensen af
bibelens ”Det Nye Testamente” samt en
profeti af profeten Esajas fra ”Det Gamle
Testamente” – En profeti om Jesus, som
han kom med, flere hundrede år før end
Jesus blev født. Esajas Bog kapitel 53

.

Du må tage imod Jesus Kristus i dit hjerte ved tro og tro at Gud
opvakte Ham fra de døde, før du erfarer virkeligheden ved den nye
åndelige fødsel i dit liv ”Han kom til sit eget, og Hans egne tog ikke
imod Ham. Men alle dem, som tog imod ham, gav Han magt til at
blive Guds børn” Johannes 1:11
.

FREMSIG AF HJERTET DENNE ELLER
EN LIGNENDE BØN OG BLIV FRELST:
"Kære Jesus! Jeg ønsker at tilhøre dig. og jeg beder dig om at tilgive mig
mine synder. Overtag mig helt og bliv Herre i mit liv. Ved din hjælp vil jeg
omvende mig fra mine synder og bekende dig for andre mennesker".
Du har nu fattet dit livs vigtigste og mest afgørende beslutning.

Velkommen i Guds familie.
Skriv eller ring til os, og vi sender dig hæftet "Hvad nu - efter at jeg er
blevet kristen?", president@fullgospel.dk - tlf. 30 32 12 01
Hæftet indeholder gode råd til dit fremtidig liv som kristen.
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DET HER ER, HVEM JESUS ER
(Gentagelser forekommer)

Jesus er 100 % Gud og 100 % menneske. Joh. 1:18
Som Jesus var i hele sin person, tanker og følelser
– sådan er Gud. Johannes. 1:14 og 10:38 – Lukas 10:22
Jesus er den eneste vej til Gud og det evige liv. Joh. 14:6
Han levede det perfekte liv i dit sted. Alle evangelierne
Du har syndet Romerbrevet 3:21-31, men han syndede aldrig.
Han var den eneste kvalificerede til at ofre sit liv som et
soneoffer og skabe en vej, for at troende kan blive tilgivet.
Han påtog sig Guds fulde vrede og straf for det onde vi har
gjort og dermed frikøbte os.
Han blev set af mange af disciplene efter sin opstandelse.
Hele Lukas 24, hele Markus 16.´og hele Johannes 20 og 21.
Han sagde, at han ikke kom til verden for at dømme os som
tror, men for at frelse os fra en evig fortabelse. Joh. 3:16
Han sagde, at de som ikke tror, vil Gud dømme, fordi de
ikke har troet på Faderens enbårne søn. Joh. 3:18
Jesus blev sendt af Gud - som din eneste redningsmand.
Jesus blev sendt, som et bevis på, at Gud ELSKER DIG.
..

Johannesevangeliet 3:16-21 (Også kaldet ”Den lille bibel):
»16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne
søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men
have evigt liv. 17: For Gud sendte ikke sin søn til verden for
at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.
18: Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er
allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns
navn. 19: Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden,
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og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres
gerninger var onde. 20: For enhver, som øver ondt, hader
lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal
afsløres. 21:Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for
at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud«
.

NÅR MAN SAMMENLIGNER ESAJAS PROFETI
MED, HVAD DER FAKTISK SKETE MED JESUS,
FÅR MAN I HOVEDTRÆK DETTE UD AF DET:
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Jesus blev som os. – Han blev af menneskene forkastet fordømt - straffet – hadet – pisket – tortureret - og han led
og blev korsfæstet - Han døde men genopstod,
- for at vi kunne blive som ham.
- for at vi kunne blive accepteret af Gud.’
- for at vi kan blive tilgivet.
- for at vi kunne blive benådet.
- for at vi kunne blive styrket.
- for at vi kunne blive helbredt.
- for at vi kunne blive elsket af Gud.
- for at vi kunne blive retfærdiggjort i tro på Jesus.
- for at vi kunne blive trøstet og få fred i sindet.
- for at vi kunne leve.
Han nedfor til dødsriget, hvor han fik ”nøglerne” til døden
og dødsriget Åbenbaringens Bog 1:18, for at vi kan komme i
himlen og undgå Helvedet. Matt.25:31-46 (Verdensdommen)
Han udholdt Guds vrede, som vi fortjente for vores synder
for at vi kunne nyde det gode, som ellers kun Jesus fortjener.
..

DETTE ER, HVAD VI BLIVER FRELST TIL

