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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. “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 verden, at han
sendte sin eneste søn, for at dem, der tror på ham, ikke skal fortabes”. (Joh.3.16-18).
“Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst, men den som er vantro, skal blive
fordømt” (Mark. 6). 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.
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
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Hvad skal vi frelses fra,
og hvad bliver vi frelst til?

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".
.

Hvis du har bedt denne bøn og besluttet at gøre Guds vilje, så
har du nu fattet dit livs vigtigste og mest afgørende beslutning.
.

SÅ: 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.

Da Gud skabte mennesket havde han en plan.
Vi skulle elske hinanden og ham. Men vi begyndte at følge vores egen vilje og
leve det forkerte liv med begær, egoisme og ondskab. Derved ødelagde vi alt
det gode, som Gud havde lagt til rette for os. Gud er hellig og han kan ikke
have fællesskab med noget, som er urent og forkert, så vi blev adskilt fra ham.
Derfor sendte han sin søn, Jesus Kristus ned på jorden, som levede det fejlfrie
og hellige liv, og blev korsfæstet og døde for vores synders skyld.
Så, ER du et godt menneske i Guds øjne?
Læs resten inde i denne folder.

Tryk: Børge Laustsen www.fullgospel.dk
Den tegnede udgave er fra www.livingwaters.com , som har den på flere sprog
Kig også på vores hjemmesider www.gadekirker.dk og www.evangeliser.nu

På bagsiden kan du læse, hvordan du igennem troen på Jesus kan blive et
godt menneske i Guds øjne – og derved blive frelst trods dine nuværende fejl.

