Guds Enkla Frälsningsväg
Min älskade vän, jag frågar dig den mest livsviktiga fråga. Din, glädje eller sorg för hela evigheten är förenad
med den.
Den allvarliga frågan är, är du frälst? Jag frågar ej om du är medlem av någon kyrka, utan, år du frälst? Jag
frågar ej efter hur god du är, utan är du frälst? Ingen får tillträde till himlen för att dela dess fröjd och sällhet utan
att vara frälst.
Herren Jesus sade till Nikodemus: “Utan att en varder född på nytt kan han ej se eller ingå i Guds rike.” Gud har
givit oss genom sitt ord den enda väg genom vilken vi kunna frälsas. Det är en enkel väg och den är för alla.
Du kan bliva frälst i dag. Det första är att vi giver Gud rätt i sitt ord och erkänner att vi äro syndare. Ty det är
ingen åtskillnad, ty alla hava syndat och äro utan berömmelse inför Gud. Rom. 3:22; och syndens lön är döden.
Rom. 6:23.
Det menas skillsmässa ifrån Gud för eviga tider, det är förfärligt, men det är sant. Men Gud vill ej att du skall
gå förlorad. Därföre har Han utgivit sin älskade Son att bliva vår Ställföreträdare, att taga våra synder på sig
själv, och genom sin död och sitt utgjutna blod bliva försoningen för dem. 2 Kor. 5:21. Säger Han som av ingen
synd visste, Han har för oss av Gud blivit gjord till synd, att vi skulle varda Guds rättfärdighet i Honom, ty Han
var sargad för våra missgarningar och slagen för våra synder då Han bar dem i sin egen lekamen upp på trä’t och
genom Hans sår äro vi helade. 1 Pet. 2:24.
Nu kan inte vi förstå hur Gud kunde lägga allas våra synder på Sin älskade Son, men skriften säger, att Herren
kastade allas våra synder uppå Honom. Ära vare Gud!
Han har genom Guds nåd smakat döden för alla, således även för dig. Innan Herren Jesus dog på korset sade
Han: “Det är fullkomnat”, och därför är budskapet till dig och mig. Kom, för allting är nu redo, just som du är får
du komma. Fångvaktaren i Filippi frågade Paulus: “Vad skall jag göra att jag må varda frälst?” Och svaret blev:
“Tro på Herren Jesus, så varder du och ditt hus frälst.” Apg. 16:31. Just att i barnslig förtröstan tro på Honom
som tog vår plats i döden, då Gud lade allas våra synder uppå Honom. Så nu kan var och en som åkallar Herrens
namn bliva frälst. Rom. 10:13. Den första bön för en syndare att bedja är given i Lukas 18:13.
Gud, misskunda dig över mig syndare. Just där du är, lyft ditt hjärta till Gud i bön, det behövs ej en lång
högljudd bön ty Gud är både villig och redo att frälsa dig. Just säg, o Gud, jag erkänner att jag är en syndare, var
barmhärtig, emot mig och fräls mig för Jesu skull, och så tag Gud på hans eget löfte, att var och en som tror på
honom skall bliva frälst. Icke endast kan eller hoppas utan skall bliva frälst. Och emedan Herren Jesus allaredan
givit sitt eget liv och blod till försoning för våra synder, därför kan Han fullkomligt frälsa alla dem som genom
Honom kommer till Gud. Ebr. 7:25.
Det är Guds säkra frälsningsväg. Vi frälsas ej genom vad vi gjort eller kan göra, utan genom vad Herren Jesus
gjort för oss, då Han bar våra synder i sin egen lekamen upp på korset.
Detta synes vara en enkel väg för att bliva frälst, men det är Bibelns väg, Guds enda frälsningsväg. Herren Jesus
säger själv i Joh. 14:6: “Jag är vägen, ingen kommer till Fadern uten genom mig.” Ännu leva vi i nådens tid och
ännu är det frälsningens dag.

2 Kor. 6:2. Så i dag, om du hör Herrens röst, öppna för: Honom. Han vill komma in för att skänka dig förlåtelse,
rening, frid och barnaskap. Herren Jesus säger själv i Mark. 8:36: “Ty vad skall det hjälpa en människa om hon
vinner hela värlen men förlorar sin själ,” eller vad kan en människa giva i lösen för sin själ. Var ej tillfreds förrän
du är viss om att du är frälst, vår frälsning är viktigare än någonting annat i detta livet, må Gud hjälpa dig att
bliva frälst i dag. Han kan både frälsa och bevara dig. I 1 Kor. 10:13, läsa vi: “Ingen frestelse har kommit över
eder utan den mänsklig är, men Gud är trofast som ej skall tillåta att vi bliva frestade över vår förmåga utan med
frestelsen även giva utgången att vi må härda ut. Förtrösta ej på dina känslor, de äro ombytliga, utan på Guds
evigt förblivande löften, de kunna ej svika.
Efter du är frälst och för din tillväxt i nåden, är det 3 ting att praktisera dagligen. Genom bönen får vi tala med
Gud, genom att studera bibeln talar Gud till oss, och genom att vittna talar vi för Gud. 1 Matt. 10:32 säger Herren
Jesus: “Därföre var och en som bekänner mig inför människorna honom skall ock jag bekänna inför min Fader,
som är i himmelen.
Om denna lilla skrift ännu ej blivit tydlig för dig så läs den över igen till Guds enkla frälsningsväg bliver klar och
uppenbar för dig. Om du har blivit frälst genom denna lilla skrift, låt oss veta, att vi må fröjdas med dig.
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