VÄGEN – SANNINGEN - LIVET
3 Eller vet ni inte att alla vi som är
döpta till Kristus Jesus är döpta till
hans död?
4 Vi är begravda med honom genom
dopet till döden för att leva det nya
livet, liksom Kristus är uppväckt från de
döda genom Faderns härlighet.
5 För om vi är förenade med honom i
en död som hans, ska vi också vara det i
en uppståndelse som hans.
6 Vi vet att vår gamla människa har
blivit korsfäst med Kristus, för att
syndens kropp ska berövas sin makt
så att vi inte längre är slavar under
synden.
7 Den som är död är förklarad fri från
synden.
8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi
att vi också ska leva med honom.
9 Vi vet att Kristus är uppväckt från
de döda och aldrig mer dör. Döden har
ingen makt över honom längre.
10 Hans död var en död från synden en
gång för alla, men hans liv är ett liv för
Gud.
11 Så ska också ni se på er själva: ni är
döda från synden och lever för Gud i
Kristus Jesus. Rom 6: 3-11

VEM ÄR
KRISTEN?
ÄKTA EVANGELIE
VISAR VÄGEN!

Jesus sade till honom:
”Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom
genom mig.” Joh 14:6

VÄGBESKRIVNING
Här har du evangeliets vägbeskrivning.
Om du vandrar hela vägen från milstolpe
till milstolpe mot målet, kommer du att
upptäcka hur den gudomliga naturen
förvandlar ditt liv från mörker till ljus,
från lögn till sanning – helt enkelt du
blir en ny skapelse!

6)

HELANDE, BEFRIELSE, FÖRLÅTELSE

SER DU VÄGEN?
Den som vandrar på vägen,
i sanningen, för att nå målet,
livet i Guds närvaro…..är kristen.
DU KAN HITTA VÄGEN MED
RÄTT ”LINS”

7)

8)

2)

Rom 10:9, Joh 1:12

BLEV EN DEL AV FÖRSAMLINGEN – SOM
12/13ÅR GAMMAL

3)

JESUS BLIR DÖPT – Rom 6:3-11

4)

JESUS FRESTAS – Ef 6:10-18

5)

LÄRJUNGASKAP

9)

RESAN
Hur långt har du kommit på din
resa? Se efter milstolparna!!

a)

TEMPLET – 1 Kor 6:19

•

Frälsningen

b)

FRÅN PÅSK TILL NATTVARD – ”Det är
fullbordat!”

•

Dopet

•

Dopet i den Helige Anden och Eld

•

Helgelsen

•

Ny Skapelse

KORSFÄST – Rom 6:4
JESUS DÖR
BEGRAVS/DÖDSRIKET

FÖDD TILL VÄRLDEN SOM EN SANN
MÄNNISKA

HELGELSEN – DET MÄNSKLIGA NATUR –
TILL DET GUDOMLIGA NATUR

VÄGEN – SANNINGEN – LIVET
1)

DEN HELIGE ANDEN VILAR ÖVER JESUS ->

UPPSTÅNDELSE – Rom 6:5
NYCKLARNA – SEGERN ÖVER
SYNDEN OCH DÖDEN

10) NY SKAPELSE – 2 Kor 5:17

NYFIKEN för MER?
Be, och ni ska få.
Sök, och ni ska finna.
Bulta, och dörren ska öppnas för er.
Matt 7:7
fullgospelgbg.com

