#3
Hvordan Gud frelser os
I vores sidste lektie lærte vi, at vi alle er syndere, der har behov for en frelser. Vi
lærte, at vi aldrig af os selv kan leve op til den høje standard, som er nødvendig for at
få adgang til himlen. Fordi det ikke er vores egen skyld, at vi er født som syndere,
overlod Gud os ikke til tilintetgørelse men udtænkte en speciel plan, hvorved vi alle
kan blive frelst.
1. Hvad er syndens konsekvens? Rom 6,23

2. Hvordan ved vi, at vi alle er syndere? Rom 6,23

Ja, fordi vi alle dør før eller siden! Tydeligvis var dette princip med, at synd
fører til død, så forankret i Guds rige, at Gud selv ikke kunne ændre det for os.
Hvis Gud kunne se igennem fingre med syndprobemet i os, hvordan kunne han
så forvente orden og harmoni i himlen? Så han udtænkte en redningsaktion og
udnævnte apostlen Paulus til at kommunikere den til os. Ordet ”evangelium”
betyder godt budskab. Og når du finder ud af, hvad dette evangelium er, vil du
være enig i, at dette evangelium virkelig er gode nyheder.
I Paulus’ skrifter vil du finde et nøgleudtryk, der er gennemgående i alle hans
breve. Dette nøgleudtryk er ”i Kristus” eller ”i Kristus Jesus”. Alle andre
lignende udtryk, som ”i ham”, ”sammen med ham” eller ”ved hvem” osv.,
udtrykker alle det samme koncept. Hvis vi ikke forstår, hvad Bibelen mener med
udtrykket, ”i Kristus”, vil vi aldrig rigtig fuldt ud forstå evangeliets gode
budskab.

3. Hvornår udtænkte Gud denne plan til os? Ef 1,4-5

4. Hvad gjorde Gud? Ef 2,4-6; 1,9-10
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Eftersom døden spredtes til hele menneskeslægten, fordi vi alle var ”i Adam”,
iværksatte Gud en plan, hvorved vi alle kunne blive frelst ”i Kristus”. Faderen
tog menneskeslægten og forenede den med sin Søn. Men først måtte Kristus
”kvalificere sig” som vores repræsentant og frelser ved at indvilge i at blive
menneskeliggjort. Gud Fader forenede sin Søns liv med vores menneskelighed i
Marias livmoder.
Derfor bliver Jesus kaldt den anden eller den sidste Adam. Den eneste måde,
hvorpå han kunne repræsentere os, var ved at blive som en af os. Og da han
døde, tog han, som vores nye repræsentant, hele menneskeslægten med sig for at
møde vore synders krav. Hans retfærdighedsgerninger blev vore
retfærdighedsgerninger. Vi er retmæssigt løskøbt!
5. Hvem har Gud forenet os med for at frelse menneskeslægten? 1 Kor 1,30

6. Hvad vil der ske med alle dem, der er i Kristus? 1 Kor 15,21-22

7. Hvad kom til alle mennesker gennem én enkelt mands syndige handling, og
hvad var resultatet? Rom 5,18 [første del]

8. Hvad kom til alle mennesker gennem en enkelt mands retfærdige handling, og
hvad var resultatet? Rom 5,18 [sidste del]

Ligesom alle dør, fordi alle har syndet ”i Adam”, ligeså har alle adlydt ”i
Kristus” og står retfærdiggjorte til liv i ham. Gennem hans perfekte liv og
offerdød, opfyldte han alle lovens krav i vores sted. I Kristus har
menneskeslægten en ny historie, der kvalificerer enhver troende til himmelen.
Mange mennesker tror, at frelsen kun er syndernes forladelse. Det er, som om
vores synder er skrevet på en tavle, og da Jesus døde, var han som en
tavlesvamp, der visker alle vore synder væk. Men det er ikke, hvad Bibelen
siger! Ja, vores historie eller synder er skrevet på en tavle, og Jesus er som en
tavlesvamp, men vores tavle forbliver ikke tom. Alle de gode, hellige og
retfærdige gerninger, som Jesus gjorde, bliver nu overført til os og bliver nu
skrevet på vores tavle. Dette er evangeliets utrolig gode budskab! Men jeg
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beder dig lægge mærke til, at det, som Gud har bragt til hele menneskeslægten
gennem Kristi lydighed, er en gratis gave, der ikke kan blive vores, med mindre
vi tager imod den.

9. På hvilket tidspunkt bliver vi inkluderet ”i Kristus”? Ef 1,13-14

I det øjeblik du tager imod Kristus som din frelser og udelukkende stoler på, at
han kan frelse dig, så ser Gud på dig som accepteret i ”den elskede”. Det er som
om, at du, så snart du blev født, modtog en speciel fødselsdagsgave fra Gud. Det
er op til dig, hvornår du pakker gaven ud og tager imod det, som Gud har givet
dig.

10. Hvilke to valgmuligheder har vi vedrørende denne livets gave fra Gud?
1 Joh 5,12
a._______________________________b.______________________________
Hvis du afviser denne gave, vil du ikke få evigt liv, uanset hvor mange gode
gerninger du har udført. Hvis du tager imod og har tillid til Jesus som din
frelser, så er det evige liv, som Gud tilbyder dig i Kristus, sikret!

11. Hvilken forsikring giver Paulus til dem, der tror på Guds Søn? Kol 1,22

Selvom du er en synder, er du i Guds øjne nu betragtet som perfekt, uskyldig og
ulastelig. Dette gør, at vi har fred med Gud, og det tillader os at holde op med at
bekymre os om vores frelse.
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12. Hvis vi tror på Jesus, hvad bliver vi så? Joh 1,11-13

Gud ser på enhver, der tror på Jesus Kristus, som sit barn. Hvis du tror på hans
navn, har du allerede fået evigt liv, selvom du måske ikke føler det eller ikke
tror, at du fortjener det. Da præsident Lincoln udgav Emancipation
Proclamation, befriede det retmæssigt alle slaverne. Men alligevel var der ti år
efter stadig nogle slaver, der arbejdede i plantagerne. Hvorfor? Fordi de ikke
troede på det gode budskab, de troede ikke, at de var frie og forblev derfor
slaver. Da Jesus døde på korset, gav han os ALLE nyt liv gennem ham. Hvis vi
imidlertid ikke tror det, vil det heller ikke blive sandt for os.

13. Hvad bliver resultatet, hvis vi hører og tror Guds ord? Joh 5,24

14. Hvad sker der, når du tager imod Kristi retfærdighed? 2 Kor 5,17

15. Hvilken tjeneste giver Gud os? 2 Kor 5,18-21

Gud har givet os alle et valg. Vi kan enten beslutte os for at være ”i Adam” eller
”i Kristus”. Der er ingen middelvej. Det er ikke vores skyld, at vi blev født ”i
Adam”, men det er vores skyld, hvis vi beslutter os til ikke at være ”i Kristus”.

16. Hvad hører du Guds indtrængende stemme sige til dig i dag? 5 Mos 30,19

Konklusion: Der er intet, vi selv kan gøre for at fortjene frelse. Den kommer kun til
os som en gave fra Gud. Gud betalte en alt for høj pris til at vi kan ignorere hans
utrolige offer for os. Hvorfor ikke tage imod denne gave i dag?

SVARNØGLE TIL LEKTIE #3
Sp. 1 – Død
Sp. 2 – Vi dør alle til sidst
Sp. 3 – Før verdens skabelse
Sp. 4 – Gud Fader forenede menneskeslægten med sin søn gennem Jesu
menneskelighed
Sp. 5 – Kristus
Sp. 6 – De bliver ”gjort levende”
Sp. 7 – Fordømmelse for alle mennesker
Sp. 8 – Retfærdighed og liv til alle mennesker
Sp. 9 – Når vi hører budskabet og tror
Sp. 10 – a- liv

b- død

Sp. 11 – I Guds øjne er vi uden plet og uden anklage
Sp. 12 – Guds børn
Sp. 13 – Vi går fra døden til livet
Sp. 14 – Vi er en ny skabning
Sp. 15 – Forligelsens tjeneste
Sp. 16 – Vælg livet
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