Ingen kommer till Fadern utan Jesus
Vill du leva i hans hus finns det bara ett
sätt att göra det på!
OM man inte tror på bibeln så kastas man
levande i den brinnande eldsjön!
Så när man säger Jag tror inte på bibeln,
så sänder man sig själv till helvetet.
Gud vill att INGEN åker till helvetet
Han sänder dig inte!
Han försöker rädda dig ifrån helvetet!
Hur vet man att man är skriven i livets och
lammets bok?
Gud har en bok och han kommer på
Domens Dag se och titta efter antingen
blev man räddad! Eller blir man förlorad!
Är DITT namn skrivet i Livets Och
Lammets bok?
DU måste vara säker på denna fråga!
Den frågan är avgörande för evigheten!
Snälla chansa inte med din själ!
Oavsett om du tror eller INTE är din själv
evig och skapad för evigheten
eftersom vi är skapade till Guds avbild.
Du kommer att spendera evigheten i himlen eller evigheten i helvetet.
Himlen är inte människans ursprungliga
destinationsplats!
Utan vi måste välja vilken destination,vi
kommer hamna i!
Vet Du att DITT namn är skrivet i Livets
och Lammets bok?
Jag ber dig att ta ett beslut just nu.
Ingen vet om vi lever tills imorgon!
Och om du bara har sett helvetet i ens 5
sekunder så skulle du säga ja på min inbjudan

Det är viktigt att din Himmelske Fader ser
ditt svar så att du säger ja till inbjudan.
Du behöver inte skämmas!
Är du inte säker?
Du kan inte chansa med din själ!
Ta inte lätt på detta beslut!
Snälla Himmelske Fader skriv upp mig i
Livets och Lammets bok, jag tackar ja!
Men du måste själv ta beslutet!
Detta är så viktigt beslut!
Han älskar dig så mycket!
Han sände sin son Jesus att offras, så att
DU kunde komma inför fadern.
Och du förlorar inget genom att komma till
Gud.
Han vill ge dig inte bara ett nytt liv, utan
också att ditt namn står skrivet i hans bok.
Ingen utav oss kommer levande ur detta
liv.
Kära Gud i himlen Förlåt att jag har syndat
Jag kan inte frälsa mig självt
Jag vet att du sände din son Jesus att dö
för min skull
Han korsfästes död och begraven
Men återuppväcktets på 3 dagen
Jesus jag ber dig om förlåtelse för mina
synder, jag är ledsen att jag har syndat.
Jag överlåter mitt liv till dig
Kom in i mitt hjärta Jesus
DU är Guds son
Tack för att du dog för mig
Tack för att du tar mig till himlen
Jag erkänner att jag är en Kristen
människa både inför dig Himmelske Fader
såväl inför andra människor utan att
skämmas
Prisad vare Gud och Lammet
Tack käre Jesus

