Melding fra evangeliet - Vennligst les følgende:

NLBNT En Levende Bok

1 Mosebok 1:1

In the beginning God created the heavens and the earth.

Romerne 3:23

Alle har syndet og mistet fellesskapet med Gud, han som kan frelse oss

Johannes 8:34

Jesus svarte: "Jeg forsikrer dere at dere er slaver under synden hver
eneste en

Gud skapte oss, men vi kjenner ham ikke, og har vært skilt fra ham på grunn av vår syndige
natur. Våre liv uten Gud har ingen mening og ingen hensikt. Konsekvensen (den prisen vi
betaler) for våre synder er døden, både åndelig og fysisk. Åndelig død betyr adskillelse fra
Gud, mens den fysiske død er forfallet av kroppen. Hvis det er vår synd som fører til døden,
vil vi være evig adskilt fra Gud, og ender opp i Helvetet. Hvordan kan vi redde oss fra våre
synder og vende tilbake til Gud? Vi kan ikke redde oss selv, fordi det ikke er mulig for en
syndig person å redde seg selv (akkurat som en druknende person ikke kan redde seg selv).
En annen synder kan heller ikke redde oss (en druknende person kan ikke redde andre
mennesker som også drukner, begge trenger like mye hjelp). Vi trenger et miljø som er fri
fra synd (en som ikke er i ferd med å drukne) for å frelse oss fra våre synder. Bare en syndfri
person kan redde oss. Så hvordan finner du en syndfri person i en syndig verden der alle har
syndet?
Romerne 6:23

Syndens lønn er døden, men Guds gave er evig liv sammen med Jesus
Kristus, vår Herre.

Johannes 3:16

Gud elsket jo menneskene så høyt at han ga sin eneste Sønn, for at alle
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv

Matteus 1:23

Lytt! Den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og de skal kalle
ham Immanuel, som betyr "Gud er med oss".'

Johannes 8:23

Jesus sa: "Dere kommer fra det jordiske, og jeg kommer fra det
himmelske. Dere tilhører denne verden, jeg tilhører den ikke

Markus 1:11

En stemme fra himmelen sa: "Du er min elskede Sønn, du er min glede."

Johannes 8:36

Dersom jeg, Sønnen, får sette dere fri fra slaveriet deres, blir dere virkelig
fri.

Johannes 3:3

Jesus svarte: "Jeg forsikrer deg at den som ikke blir født på nytt, får aldri
oppleve hva det betyr å tilhøre Guds eget folk."

Johannes 1:12

Men alle de som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn. Ja, alle
som tror på ham, får den samme retten

Gud som skapte oss og elsker oss alle like, ga oss løsningen. Takket være sin enorme
kjærlighet til oss valgte han å sende oss sin egen Sønn, Jesus, til å dø for våre synder. Jesus
er uten synd, fordi han ikke hører til verden på samme måte som oss, mens han var på
jorden overvant djevelens fristelse til synd. Hans liv behaget Gud i himmelen. Jesus tok våre
synder og døde på korset for våre synder. Han er redningsmann i våre liv (Jesus er den som
kan redde oss fordi han ikke er druknet som vi gjorde). Formålet med at Jesus døde på
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korset var å betale prisen for våre synder, og dermed fjerne våre synder og gjenopprette
vårt brutte forhold til Gud. Vi kommer til liv fra åndelig død (vår adskillelse fra Gud) av Guds
kraft. Dette nye forholdet kalles å bli født på ny. Dette vil gjenopprette vår hensikt å leve og
liv vil dermed endelig en setning - på ordentlig.
Johannes
11:25

Jesus sa til henne: "Jeg er den som vekker opp de døde og som gir dem livet
på nytt. Den som tror på meg, skal leve, selv om han dør

Romerne 6:9

Vi vet at Kristus har stått opp fra de døde og aldri mer vil dø. Døden har
ikke lenger noen makt over han

Apostlenes
gjerninger
2:24

Gud løste ham fra dødens veer og lot ham bli levende igjen, etter som det
var umulig for døden å holde ham i sitt grep

Romerne 14:9

Kristus døde, og ble levende på nytt, nettopp for at han skulle være Herre
over både levende og døde

Apostlenes
gjerninger
1:11

De sa: "Dere menn fra Galilea, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen?
Jesus har blitt tatt opp fra dere og har vendt tilbake til himmelen, men en
dag vil han komme tilbake på samme måten som han for opp!"

Hvordan kan vi bevise det faktum at Gud faktisk aksepterte at Jesus døde på korset for å tilgi
våre synder? Bevisene for dette er Jesu oppstandelse fra døden av Gud. Gjennom
oppstandelsen, er det bevist at Jesus har beseiret døden (eller, med andre ord, har døden
ingen makt over ham). Nå kan vi alle leve med Jesus. Hans liv i oss gir oss liv. Og siden han
ble gjenopplivet så han lever fortsatt – den dag i dag.
Johannes 5:24

Jeg forsikrer dere at den som hører budskapet mitt og tror på ham som
har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til å bli dømt for
syndene sine, men har allerede gått over fra døden til det evige livet

Johannes 10:9

Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, han skal bli frelst. Han skal
bli en av sauene mine og kan gå inn og ut og finne beite på grønne
gressmarker

Johannes 14:6

Jesus svarte: "Jeg er veien til Far i himmelen, og jeg har vist hvem han
virkelig er. Jeg er den som gir liv. Ingen kan komme til Far i himmelen uten
ved meg

Johannes 8:24

Det var derfor jeg sa at dere vil dø uten å få tilgivelse for syndene deres,
for dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, da får dere ikke tilgivelse for
syndene deres."

Apostlenes
gjerninger 4:12

Frelsen finnes hos ham! Ja, det finnes ingen andre i hele verden som kan
frelse noen av oss."

Romerne 10:13 I Skriften står det også: "Hver og en som tilber Herren, skal bli frelst".
Romerne 10:11 Gud har jo sagt i Skriften: "Ingen som tror på ham, skal bli skuffet."
Romerne 2:11

Gud behandler alle likt
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Romerne 3:22

Vi kan bli skyldfri for Gud gjennom å tro på Jesus Kristus. Dette gjelder alle,
hvem vi enn er

Romerne 10:9

Dersom du altså åpent bekjenner at Jesus er Herren og av hele hjertet tror
at Gud har vekket ham opp fra de døde, da blir du frelst

Hvordan kan vi gjøre våre synder forsvinne, og hvordan kan vi oppnå dette nye livet? Ved å
tro på Jesus som vår Herre og Frelser. Der vi skiller seg fra vår syndige veier og ber Jesus om
tilgivelse og frelse oss, vil han gjøre det. Jesus er Guds Sønn som kom til verden for å dø for
våre synder. Alle på jorden som stolte på ham vil motta tilgivelse fra Gud, bli frelst fra sine
synder og få nytt liv fra Gud. Gud viser ingen forskjell på folk. Han er ikke påvirket av
nasjonalitet, hvilket språk vi snakker, hvis du er rik eller fattig, mann eller kvinne, ung eller
gammel, eller andre fysiske forskjeller. Alle som tror og bekjenner Jesus vil bli frelst.
Her følger en bønn for deg som velger å følge Jesus:
"Gud i himmelen, takk for at du har sendt oss din enbårne Sønn, Jesus, til å dø for mine
synder, og tillater meg å bli frelst og ha et liv fra himmelen. Jeg angrer veien jeg en gang
valgte å følge og ber om tilgivelse for mine synder. Jeg tror på Jesus og tar imot Jesus som
min Herre og Frelser. Hjelp meg å leve et liv til behag for deg i dette nye livet du gir meg.
Amen. "
Når du er ferdig med din bønn, be Gud om å vise en kirke du kan gå til. Snakk med Gud
regelmessig gjennom bønn og Gud vil tale til deg. Lytt til Guds stemme. Gud vil lede deg.
Han elsker deg og vil ta vare på deg. Du kan stole på ham. Han vil aldri villede dem som
stoler på ham. Gud er en god Gud. Ham kan du stole på, ja - du kan stole på ham for livet
ditt. Fortell ham hva du trenger. Han bryr seg om deg og velsigner deg. Gud sa "Jeg vil aldri
la deg gå og ikke forlate deg". Så stol på Gud - bli velsignet av Jesus.
Les Bibelen regelmessig, begynn på "The Book of John". For flere internett-kilder, klikk her.
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