GUDS SIMPEL frelsesplanen
Indledning
I John 5:13 Dette har jeg skrevet til eder, for at I skulle vide, at I have evigt Liv, I, som tro på
Guds Søns Navn.

1. Vi er alle syndere!
Esajas 50:10 Frygter nogen af jer HERREN, han lytte til hans Tjener, enhver, som vandrer i Mørke
og uden Lys; han stole på HERRENs Navn, søge Støtte hos sin Gud!
Esajas 53:6 Vi for alle vild som Får, vi vendte os hver sin Vej, men HERREN lod falde på ham den
Skyld, der lå på os alle.
Esajas 64:6 Som urene blev vi til Hobe, som en tilsølet Klædning al vor Retfærd. Vi visnede alle
som løvet, vort Brøde bortvejred os som Vinden.

2. Der er en pris for, at synd!
Esajas 55:6-7 Søg HERREN, medens han findes, kald på ham, den Stund han er nær! Den gudløse
forlade sin Vej, Urettens Mand sine Tanker og vende sig til HERREN, at han må forbarme sig, til vor
Gud, thi han er rund til at forlade.
Luke 16:15 Og han sagde til dem: "I ere de, som gøre eder selv retfærdige for Menneskene; men Gud kender
eders Hjerter; thi det, som er højt iblandt Mennesker, er en Vederstyggelighed for Gud

Der er en omkostning for synd!

3. Jesus døde og betalt for vores synder på korset!

Esajas 53:4-7 Og dog vore Sygdomme bar han, tog vore Smerter på sig; vi regnede ham for plaget,
slagen, gjort elendig af Gud. Men han blev såret for vore Overtrædelser, knust for vor Brødres
Skyld; os til Fred kom Straf over ham, vi fik Lægedom ved hans Sår. Vi for alle vild som Får, vi
vendte os hver sin Vej, men HERREN lod falde på ham den Skyld, der lå på os alle. Han blev knust
og bar det stille, han oplod ikke sin Mund som et Lam, der føres hen at slagtes, som et Får, der er
stumt, når det klippes. han oplod ikke sin Mund.

4. Vi skal sætte vores tro og tillid til Kristus alene!
Esajas 50:10 Frygter nogen af jer HERREN, han lytte til hans Tjener, enhver, som vandrer i Mørke
og uden Lys; han stole på HERRENs Navn, søge Støtte hos sin Gud!
Esajas 1:18 Kom, lad os gå i Rette med hinanden, siger HERREN. Er eders Synder som Skarlagen, de
skal blive hvide som Sne; er de end røde som Purpur, de skal dog blive som Uld.
Romans 10:9-10,13 Thi dersom du med din Mund bekender Jesus som Herre og tror i dit Hjerte, at Gud
oprejste ham fra de døde, da skal du blive frelst. Thi med Hjertet tror man til Retfærdighed, og med Munden
bekender man til Frelse. Thi hver den, som påkalder Herrens Navn, skal blive frelst.

Hvis du vil have dit på det rene med Gud, er der her en måde at bede en bøn på. Husk, det at
sige denne bøn eller en hvilken som helst anden bøn vil ikke frelse dig. Det er kun tro på Kristus
som kan frelse dig fra synd. Denne bøn er en simpel til at udtrykke din tro over for Gud på, og
takke Ham for at sørge for din frelse.

"Gud,
Jeg ved, at jeg har syndet imod dig og fortjener straf. Men Jesus Kristus tog den straf,
som jeg fortjener, så at jeg gennem troen på Ham kunne blive tilgivet. Jeg omvender mig
fra min synd, og lægger min tro i Din frelse. Tak for Din vidunderlige nåde og tilgivelse gaven med det evige liv! Amen!"
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