Higgy Jézus Krisztusban, a te Megmentodben!
“Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta
arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat, akik hisznek az o nevében” (Jan
1,12).
Imádkozzal:
Kedves Úr Jézus, tudom már, hogy van egy job
út annál, amin eddig jártam. Megbántam a
buneimet; és kérlek, hogy légy az én életem Ura
és lelkem Megmentoje.
Hitet nyertem Jézus Krisztusban, mint
személyes Megváltómban.
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Elkeseredtél, gondjaid vannak?

Egyedül vagy, elhagytak a barátaid?

Fogadd el Jézus Krisztus bátorítását és
jótanácsát, aki ezt mondta: “Békességet hagyok
nektek: az én békességemet adom nektek; de
nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen”
(Ján 14,27).

Jézus Krisztus lesz a társad. “Nem maradok el
toled, sem el nem hagylak téged” (Zsid 13,5).

Boldogtalan vagy és csalódott?
Jézus Krisztus örömöt kínál neked.
“Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm
van tenálad, örökké tart a gyönyöruség
jobbodon” (Zsolt 16,11).

Fáradt vagy és erotelen?
Jézusnál nyugalomra lelsz. “Jöjjetek énhozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok
terhelve, és én megnyugvast adok nektek” (Máté
11,28).

Félelmeid vannak?
Jézus Krisztus így biztat: “Ne félj, mert én veled
vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!
Megerosítlek, meg is segítlek, sot gyozelmes
jobbommal támogatlak” (Es 41,10).

Buntudatra jutottál?
Jézus Krisztustól bocsánatot nyerhetsz. “Obenne
van—az o vére által—a mi megváltásunk, buneink
bocsánata is; kegyelme gazdagságából” (Ef 1,7).

Beteg vagy?
Jézus Krisztus meggyógyit. “És a hitbol való
imádság megzabaditja a szenvedot, az Ur felsegíti
ot, sot ha búnt követett is el, bocsánatot nyer”
(Jak 5,15).

Jézus Krisztus azért jött, hogy egy job
útra hívjon téged.
“Jésus igy válaszolt: ‘Én vagyok az út, az igazság
és az élet; senki mehet az Atyához, csakis
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