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Hjemmesiden
Evangeliser Nu
præsentere denne lille folder
for dig i håb om, at det vil
ændre dit liv på en god måde.

Jesus døde på korset
for din skyld.
og han elsker DIG
Jesus Kristus døde frivilligt på
korset, for at alle mennesker, der
tror på ham, skal blive frelst.
Han gjorde det alene på grund af
kærlighed til hvert enkelt menneske, lige meget hvor gode eller
onde hver person er.
Hvad skal man frelses fra
og hvad skal man frelses til ?

Den lille bibel
Johannes-evangeliet 3,16-18
Vers 16: “For således gav Gud sin
eneste søn, for at enhver, der tror
på ham, ikke skal fortabes, men
have evigt liv”.
Vers 17: “For Gud sendte ikke
sin søn til verden for at dømme
verden, men for at verden skal
frelses ved ham.
Vers 18: “Den, der tror på ham,
dømmes ikke; den, der ikke tror,
er allerede dømt, fordi han ikke
har troet på Guds eneste søns
navn”.
Religion kontra
kristendom
Før og nu skal jøderne tilbede
Gud på en særlig måde og ofre
forskellige dyr og afgrøder for at
få tilgivelse, helbredelse og frelse.
I alle andre religioner skal man
også gøre sig fortjent til gudens
gunst eller blive guddommelig.
I dag skal du ikke gøre dig fortjent til eller ofre forskellige dyr
for at komme til det guddommelige, FORDI...............................

i kristendommen kommer det
guddommelige nemlig til mennesket alene af nåde. Det eneste,
der kræves, er, at du henvender
dig personligt til Jesus Kristus og
beder ham om at komme ind i dit
liv som frelser, og at du tror på,
at han er Guds søn, der var villig
til at ofre sit liv og blod for dig.
Gennem det har vi fået tilgivelse,
frelse og helbredelse. På den
måde kunne Jesus, gennem Guds
nåde, frelse os fra dommen. Vi
kommer i himlen, ikke helvedet.
.

Personligt møde
med Jesus
.

1. ERKENDELSE: “Alle har jo
syndet og mangler herligheden
fra Gud. (Rom. 3.23) “Gud! vær
mig synder nådig!” (Luk. 18.13).
I lyset af Guds ord indses det, at
vi er syndere.
.2. OMVENDELSE: Det må
blive et oprigtigt ønske at bryde
med synden én gang for alle.
“Hvis I ikke omvender jer, skal I
alle omkomme på samme vis”.
(Luk. 13.3)

“Fat derfor et andet sind og vend
om, så jeres synder bliver slettet”.
(Ap.G. 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. Johs. 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”.
(Rom. 10.9).
4. TRO: Tro på Jesus fuldbragte
værk på korset. “Således elskede
Gud osv”. (Joh.3.16-18).
“Den, som tror og bliver døbt,
skal blive frelst, men den som er
vantro, skal blive fordømt”
(Mark. .16)
Du må tage imod Jesus Kristus
i dit eget hjerte ved tro, før du
erfarer virkeligheden ved den nye
og 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, dem, som tror på Hans
navn”. (Joh. 1.11-12).
.

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 bekende dig for
andre mennesker".
.

Du har nu taget dit livs vigtigste
og mest afgørende beslutning
.

Velkommen i Guds familie.
Klik ind på: www.fgbmfi.dk og få
tilsendt hæftet: “Hvad nu, efter at jeg
er blevet kristen” På den hjemmeside
kan du også læse meget mere.
Find en kirke på links til kirker på
www.evangeliser.nu
.
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Dommen og frelsen
Matthæus kap. 25, vers 31-46
Vers 31-35: Når menneskesønnen
kommer i sin herlighed og alle englene
med ham, da skal han tage sæde på sin
herlighedstrone. Og alle folkeslagene
skal samles foran ham, og han skal
skille dem, som en hyrde skiller fårene
fra bukkene; fårene skal han stille ved
sin højre side og bukkene ved sin
venstre. Da skal kongen sige til dem
ved sin højre side: Kom, I som er min
faders velsignede, og tag det rige i arv,
som er bestemt for jer, siden verden
blev grundlagt.
Vers 40-41: Sandelig siger jeg jer: Alt
hvad I har gjort mod en af disse mine
mindste brødre, det har I gjort mod
mig. Da skal han også sige til dem ved
sin venstre side: Gå bort fra mig, I
forbandede, og til evig ild (dvs. i
Helvedet), som er bestemt for
Djævelen og hans engle.
Vers 45-46: Alt, hvad i ikke har gjort
mod en af disse mindste, det har I
heller ikke gjort mod mig. Og de skal
gå bort til evig straf, men de
retfærdige til evigt liv.
(Bestil denne traktat som trefløjet
folder i str. A5. Skriv til
boerge@evangeliser.nu )

