GUDS SIMPEL frelsesplanen fra Luke
I Vi er alle syndere!
Luke 5:31-32 Og Jesus svarede og sagde til dem: "De raske trænge ikke til Læge, men de syge. Jeg er ikke
kommen for at kalde retfærdige, men Syndere til Omvendelse."
Luke 18:19 Men Jesus sagde til ham: "Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god uden een, nemlig Gud.

Vi er alle syndere!

2. Der er en pris for, at synd!
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
Luke 9:5-6 Og hvor som helst de ikke modtage eder, fra den By skulle I gå ud og endog ryste Støvet af eders
Fødder til Vidnesbyrd imod dem. Men de gik ud og droge fra Landsby til Landsby, idet de forkyndte Evangeliet
og helbredte alle Vegne "

3. Jesus døde og betalt for vores synder på korset!
Luke 18:13 Men Tolderen stod langt borte og vilde end ikke opløfte Øjnene til Himmelen, men slog sig for sit
Bryst og sagde: Gud, vær mig Synder nådig!
Luke 19:10 thi Menneskesønnen er kommen for at søge og frelse det fortabte."
Luke 24:46 Og han sagde til dem: "Således er der skrevet, at Kristus skulde lide og opstå fra de døde på den
tredje Dag,

Kristus døde for syndere!

4. Frelse er en gratis gave, ikke af gode gerninger. Du skal tage Guds
ord for det, og har tillid til Jesus alene!
Efeserbrevet 2:8-9 Thi af Nåden ere I frelste ved Tro, og det ikke af eder selv, Guds er Gaven; ikke af
Gerninger, for at ikke nogen skal rose sig.
Titus 3:5 frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men efter sin
Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den Helligånd,
Apostlenes Gerninger 4:12 Og der er ikke Frelse i nogen anden; thi der er ikke noget andet Navn under
Himmelen, givet iblandt Mennesker, ved hvilket vi skulle blive frelste."

5. Du skal sætte din tro og tillid til Kristus alene.
Luke 13:3 Nej, siger jeg eder; men dersom I ikke omvende eder, skulle I alle omkomme ligeså.
Luke 18:17 Sandelig, siger jeg eder, den, som ikke modtager Guds Rige ligesom et lille Barn, han skal
ingenlunde komme ind i det."
Romerne 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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