Hvad er BIBELEN?
Bibelen er Guds Ord.
Den fortæller os hans lov.

Hvad er SYND?
Synd er at overtræde
Guds lov.

BIBELEN
DU MÅ IKKE STJÆLE
2 Mosebog 20:15

„HERRENS lov
er perfekt."
(Salme 19:7)

At lyve, snyde,
bande, stjæleIKKE AT ADLYDE
GUD ER SYND.

Vil Gud
straffe synd?
Ja! „Den onde skal
føres til helvede."

Kan jeg
frelse mig selv
fra helvede?

(Salme 9:17)

Helvede er et frygteligt
sted, hvor ilden brænder.

Syndere vil brænde
i helvede for evigt.

Nej! Ingen kan
frelse sig selv.
„ALLE har syndet og
er kommet til kort
for Guds herlighed."
(Romer 3:23)

Hvem kan
frelse mig fra
helvede? JESUS
kan, fordi han
ALDRIG syndede.

1, 1:14
Joh. 1: :16
Joh. 3
Jesus er Guds Søn.
Han elsker DIG!

Jesus døde
på korset for at
betale for ALLE
dine synder.
„Kristus døde
for OS."
(Romer 5:8)

Han blev
begravet.

Derefter
opstod han igen
den tredje dag.
Jesus siger: „Jeg
lever i al evighed."
(Åbenbaring 1:18)
„Med mindre I
omvender jer, vil I alle
ligeledes gå fortabt."
Vend jer bort fra og
holder op med synd!

(Lukas 13:3)

Hvordan kan
jeg blive frelst?

„Tro på Herren
Jesus Kristus
og du skal blive
frelst."
(Ap. Gern. 16:31)

VEND DIG TIL
HERREN JESUS.
Bed ham om at
tilgive dig og
frelse dig.
„For enhver, som
kalder på Herrens
navn, skal
blive frelst."
(Romer 10:13)
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Guds
gave til
DIG er
evigt liv.
Det betyder,
at du vil bo med ham i
himlen for evigt! „Guds
GAVE er EVIGT LIV ved
Kristus Jesus, vor
Herre."
(Romerbrevet 6:23)

12

Vendte du dig bort fra
din synd og bad Jesus
om at frelse dig? Han
siger: „Jeg GIVER
dem EVIGT liv, og de
skal ALDRIG gå
fortabt."
(Johannes 10:28)

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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