Jesu Kristi Evangelium
Idag är frälsningens dag: Varför skulle någon skjuta upp det viktigaste beslut som
man någonsin skulle kunna ta i sitt liv, det som handlar om det eviga livet? Om du dör
idag kommer du då till himlen?
1 Korintierbrevet 15:1–4 Berättar aposteln Paulus för oss vad evangeliet är: ”Bröder, jag vill
påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i.
Genom evangeliet blir ni frälsta, om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var
det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag
själv har tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att
han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna.”
Evangelium betyder "goda nyheter". Din skuld är betald, dödsstraffet är redan uppfyllt, du är
fri.
Här är Jesu Kristi evangelium: Att Kristus dog för våra synder enligt Skriften, och att han
blev begravd, och att han uppstod på den tredje dagen enligt Skrifterna.
Jesus tog ett litet barn som ett levande exempel för att visa vem som kommer in i
himmelriket.
Matteus 18:3: ”Jesus sade: "Jag säger er sanningen: Om ni inte omvänder er och blir som
barnen kommer ni inte in i himmelriket.” Så kan du bli frälst, det är så barnsligt enkelt, så
enkelt som ABC.
A - Erkänn att du är en syndare. Detta är när den uppriktigt sanna sorgen leder till äkta
ånger för att ha syndat mot en rättfärdig Gud, och det finns en förändring i hjärtat. Vi ändrar
våra sinnen och Gud förändrar våra hjärtan och förnyar oss från insidan ut.
Romarbrevet 3:10: "Som det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda.”
Romarbrevet 3:23: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.” (Vi är alla födda
syndare, varför vi måste födas andligt för att komma in i himlens rike).
Romarbrevet 6:23: ”Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår
Herre.” Den dåliga nyheten är att syndens lön är döden, med andra ord innebär vår synd att
vi har fått en dödsdom, vi har dödsstraffet som hänger över våra huvuden. Det är dåliga
nyheter. Men här är den goda nyheten: Den goda nyheten är att Guds gåva är evigt liv i
Kristus Jesus, vår Herre.
Efesierbrevet 2:8–9: ”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det,
inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.”
B - Tro i ditt hjärta att Jesus Kristus dog för dina synder, blev begravd, och att Gud
uppväckte Jesus från de döda. Lita på detta av hela ditt hjärta att Jesus Kristus är den han
sa att han är.
C - Kalla på Herrens namn. Varje enskild person som någonsin levt sedan Adam kommer
att böja sina knän och bekänna med sin mun att Jesus Kristus är Herre, Herrarnas Herre och
Konungars Konung.
Romans 14:11: ”Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä
böjas och varje tunga prisa Gud.”
Vänta inte till senare - gör det nu.
Romans 10:13: ”Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.”
"O Gud, jag är en syndare. Jag är ledsen att jag har syndat. Jag vill omvända mig från min
synd. Jag tror att Jesus Kristus är din Son. Jag tror att han dog på korset för min synd och att
han blev begravd och du uppväckte honom from döden till livet. Jag har bestämt mig för att
tro på Jesus Kristus som min Frälsare och helt lita på hans blod som utgöts för mig och som
är mer än nog för att rädda min själ och ta mig till himlen. Tack, Herre Jesus, för att du har
frälst mig. Amen."

Frälsning

Det är lika enkelt som ABC

