SMIL!

GUD ELSKER DIG!
„Sådan siger Herren: ...Jeg har elsket dig med evig
kærlighed.” (Jeremias 31,2-3)
FORDI HAN HAR SKABT DIG!
Gud sagde: „Lad os skabe mennesket i vort
billlede, efter vor lighed... Så Gud skabte
mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han
det, mand og kvinde skabte han dem.”
(1. Mosebog 1:26-27)
MEN DER ER NOGET I VEJEN!
Herren ved alt om dig: „Og Jesus vidste, hvad de
tænkte....” (Matthæus 9:4)
Det 9. bud i Herrens lov siger: „Du må ikke aflægge
falsk vidnesbyrd (lyve)”. „Har du nogensinde fortalt
en løgn? Så er du en løgner (synder)! Og Djævelen
er løgnens og løgnerens far!” (Johannes 8:44)
Konsekvensen er, at „...Alle løgnere skal få deres
del i søen, som brænder med ild og svovl....”
(Åbenbaring 21:8)
Medfødt: „For indefra, fra menneskets hjerte,
kommer onde tanker, hor, utugt, mord, tyveri,
begær, ondskab, bedrageri, liderlighed, et ondt
øje, gudsbespottelse, hovmod, tåbelighed. Al
denne ondeskab kommer indefra og gør
mennesket urent.” (Markus 7,21-22)
„For enhver, som holder hele loven, og dog
overtræder den på ét punkt, er skyldig i dem alle.”
(Jakob 2,10)

GUD TILBYDER DIG BENÅDNING!
„Derfor skal I angre og omvende jer, så jeres
synder kan blive udslettet....” (Ap. Gern. 3:19)
„Hvis vi bekender vore synder, er han [Gud]
trofast og retfærdig og tilgiver os vore synder og
renser os fra al uretfærdighed. Og Jesu Kristi,
hans Søns blod, renser os fra al synd.”
(1. Johannes Brev 1:9 & 7)
GUD BEVISER SIN KÆRLIGHED TIL DIG:
„Men Gud bevidner sin kærlighed til os, ved at
Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.”
(Romerbrevet 5:8)
GUD FRELSER DIG, HVIS DU TAGER IMOD
KRISTUS VED TRO!
„For af nåde er I frelst ved tro.” (Efeserbrevet 2:8)
„Men alle dem, som tog imod ham [Jesus], dem
gav han [Gud] magt til at blive Guds børn, nemlig
de, som tror på hans [Jesus] navn.” (Johannes 1:12)
„For enhver, som påkalder Herrens navn, skal
blive frelst.” (Romerbrevet 10:13)
DU KAN BLIVE FRELST NU!

Herren benåder dig, hvis du oprigtigt angrer
din synd og beder ham om tilgivelse. Tro på,
at Jesus Kristus døde på korset, for at betale
for al din synd. Bed ham frelse dig, blive din
Herre og give dig kraft til at leve og vidne

for ham. Bed oprigtigt til Herren med dine egne ord!
Bibelen siger: „Nu er det frelsens dag!”

HVAD SKAL DU GØRE, NÅR DU ER BLEVET
FRELST?

1. Studere Bibelen - her taler Gud til dig (Se Jakob 1:5-7)
2. Bede - der taler du til Gud. (Se Fil. 4:6)
3. Gå i en kirke, hvor Bibelen er højeste myndighed.
4. Fortælle andre, hvad Jesus har gjort for dig. (Se Ap.
Gern. 1:8)
Skriv til os og lad os vide, hvis du har besluttet dig til at stole
på Jesus Kristus som din Frelser efter at læse denne traktat.
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