
Skritt 1 er å bli klar over Guds Plan

Den største opplevelse i livet er å finne fred 
med GUD.

Liv og fred
Gud elsker deg og ønsker å gi deg liv og 

fred – nå og i evigheten.



BIBELEN SIER...

• Joh. 3,16: «For så høyt har Gud elsket verden at 
han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den 
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig 
liv.»

• Joh. 10,10: «.. Jeg er kommet for at dere skal ha 
liv og overflod.»

• Når Gud har bestemt at vi skulle ha fred og et 
rikt liv, hva er grunnen til at de fleste mennesker 
ikke har opplevd dette?



Skritt 2 er å erkjenne vårt problem-
Atskillelse



BIBELEN sier...



Skritt 3 er å erkjenne Guds løsning –
Korset



BIBELEN sier...

• Rom 5,8: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at 
Kristus døde for oss da vi ennå var syndere.»

• Joh. 14,6:
• Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen 

kommer til Faderen uten ved meg. 

• Ef. 2,8: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke 
deres eget verk, men Guds gave»

• Gud har gitt oss veien ... Mennesket må treffe sitt 
valg...



Skritt 4 er MENNESKETS SVAR -



BIBELEN sier...

• Joh. 1,12: «Alle som tok imot ham, dem gav han rett 
til å bli Guds barn - de som tror på hans navn»

• Er det noen grunn til at du ikke kan motta Kristus her 
og nå?
Hva du må gjøre:

1. Erkjenne din stilling (jeg er en synder)
2. Være villig til å vende synden ryggen (angre)

3. Tro at Jesus døde for deg (på korset).
4. Be Jesus komme inn og styre ditt liv 

(motta Ham som frelser og Herre.)



HVORDAN DU KAN BE:

Kjære Far!

Jeg vet at jeg er en synder og trenger din 
tilgivelse. Jeg tror at Jesus Kristus døde for 
mine synder. Nå ber jeg deg, Jesus Kristus om 
å komme inn i mitt liv, som min frelser.

Jeg er villig til, med din hjelp, å følge deg og 
adlyde deg som Herre i mitt liv.



Gud gir visshet – i sitt ord

• Ba du Jesus Kristus komme inn i ditt liv?

• Mente du det?

• I så fall, hva lover han å gjøre og i det tilfellet:

• Hva har du da?

• Jesus sier i Joh. 5,24: «Sannelig, sannelig, jeg 
sier dere: Den som hører mitt ord og tror på 
ham som har sendt meg, han har evig liv og 
kommer ikke for dommen, men er gått over fra 
døden til livet.»



For sikkerhets skyld:

• 1 Joh. 5,11-13: 

«..Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans 
Sønn. 

Den som har Sønnen, eier livet, men den som 
ikke har Guds Sønn, eier ikke livet. 

Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal 
vite at dere har evig liv, dere som tror på 
Guds Sønns navn.»



Dette er bare begynnelsen..

.. til et nytt rikt liv med Kristus.

• Fortsett å leve med Ham:

• Les i Bibelen daglig for bedre å kjenne Jesus.

• Be til Ham hver dag..

• Fortell andre om Ham..

• Søk fellesskap med andre kristne i en 
menighet..

• La Kristi sinnelag få prege deg – vis kjærlighet 
og omsorg for andre.



Henvendelse ang. illustrasjon:

• Har du spørsmål om illustrasjonen, kontakt: 
Asbjørn Lund

• Har du kommet til tro, se mer om Jesus.

• På siste bilde kommer mulighet for bestilling 
av innholdet i denne illustrasjonen som 
traktat:

mailto:asbjlund@gmail.com?subject=Henvendelse ang.Broillustrasjon
http://kristen-ressurs.no/Jesus/


Var dette en grei måte å presentere 
evangeliet på?

• Ovenstående illustrasjon kan bestilles som traktat:

• Bestilling av Veien til fred med Gud(kr. 5 pr. Stk)
– (Porto i tillegg)

• Postadresse: epost:
Navigatørene oslo@navigatorene.no
Postboks 6920
St. Olavs plass
0130 Oslo

http://www.navigatorene.no/index.php?kat=48&mid=38
mailto:oslo@navigatorene.no

