
Stedfortraederen-frelsens enkle vej

Min ven! Må jeg stille dig det vigtigste af alle livets spørgsmål. Din evige salighed eller din evige ulykke afhænger 
af dit svar derpå. Spørgsmålet lyder: Er du frelst? Ikke om du er medlem af en eller anden menighed, men: Er du 
frelst? Det kommer ikke an på, om du er god, men er du frelst? Ingen kan glæde sig over Guds velsignelser eller 
komme til Himlen uden at være frelst.
   Jesus sagde til Nikodemus (i Johs. 3:7): ”I må fødes på ny.“
   Gud viser os i sit ord den eneste vej til frelse; den er så enkel, at du kan blive frelst i dag. Du må komme, som 
du er, og overgive dig til ham. I hans hellige nærhed vil det snart gå op for dig, at du er en synder, thi: ”Der er 
ingen retfærdig, ikke én“. (Rom. 3:10.) ”Thi der er ingen forskel. Alle har jo syndet og mangler herligheden fra 
Gud“. (Rom. 3 :22-23.)
   Fordi du er en synder, er du dømt til at dø. ”Thi syndens løn er død“ (Rom. 6: 23 ), og: ”Når synden er fuldvoksen, 
føder den død“. (Jak. 1:15.)
   Død betyder adskillelse fra Gud-i Helvede for evigt. Hvor frygteligt-ja, men sandt. Gud elsker dig imidlertid så 
højt, at han gav sin enbårne Søn, Jesus Kristus, som din stedfortræder. Han bar din synd og døde i dit sted. ”Den, 
som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi skulle blive Guds retfærdighed i ham“. (2. Kor. 
5:21.) ”Han, som selv bar vore synder på sit legeme op på korsets træ, for at vi, afdøde fra vore synder, skulle leve 
for retfærdigheden. Han, ved hvis sår I fik lægedom“. (1. Pet. 2:24.)
   Jesus måtte dø. Han måtte udgyde sit blod, thi: ”Der opnås ingen tilgivelse, uden at blod bliver udgydt“. 
(Hebræerbr. 9:22.)
   Vi kan ikke forstå, hvordan det gik til, men når Gud siger i sit ord, at din synd blev lagt på Jesus, og han døde i 
dit sted, så er det sandt, for Gud kan ikke lyve.
   Fangevogteren i Filippi spurgte Paulus og Silas: ”Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?“
   Svaret lød: ”Tro ‘på den Herre Jesus Kristus, så skal du blive frelst, du og dit hus.“ (Ap. Gern. 16:31.)
   Tro ganske enkelt på ham, som bar din synd, døde i dit sted, og som opstod til din retfærdiggørelse.
Påkald ham så, ”thi enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses“. (Rom. 10:13.)
   En synders første bøn finder vi i Luk. 18, 13: ”Gud, vær mig synder nådig“. Idet du erkender, at du er en synder, 
og er bedrøvet over det, kan du netop i denne stund løfte dit hjerte til Gud i bøn. Det er ikke nødvendigt med en 
lang eller højlydt bøn, for Gud er ivrig efter at frelse dig. Sig blot: ”Gud, jeg er en synder. Forbarm dig over mig 
og frels mig for Jesu skyld.“
         ”Thi enhver, der påkalder Herrens navn, skal
      frelses“. (Rom. 10 :13.)
   Når du har gjort efter Guds ord, tag ham så på ordet. Bekend frelse ved tro ifølge hans ord: ”Tro, og du skal 
blive frelst.“
   Ingen kirke, ingen forsamling, ingen gode gerninger, men alene Jesus kan frelse dig.

Stedfortræderen

Jesus Kristus sagde: ”Jeg er vejen,“ og derfor må  du, som er en synder, enten dø eller tro på Jesus som din 
stedfortræder, der døde i dit sted, blev begravet og opstod. Idet du erkender, at du er en synder, kald så på Gud 
og bed ham have barmhjertighed med dig for Jesu skyld. Tag ham så på ordet og bekend frelse ved tro. Du siger 
måske: ”Så let er det nu ikke at blive frelst.“ Jo, så let er det. Mange er blevet frelst på denne måde, lovet være 
Gud! Det er helt efter Skriften og er Guds enkle måde. Tro det og gør det i dag. ”Se, nu er det en nåderig stund. 
Se, nu er det frelsens dag“. (2. Kor. 6 :2.)



   ”Ros dig ikke af dagen i morgen. Du ved ikke, hvad dagen kan bringe“. (Ordspr. 27 :1.)
   Hvis det ikke står ganske klart for dig, så læs det igen og igen, indtil du forstår det. Læg ikke denne traktat bort, 
før du har grebet det. Din sjæl er mere værd end hele verden.
         ”Thi hvad gavner det et menneske at vinde
      hele verden og at bøde med sin sjæl. Thi hvad
      kan et menneske give til vederlag for sin sjæl”.
      (Markus 8 :36-37.) 
   Bliv sikker på, at du er frelst. Du behøver frelse fremfor noget andet. Hvis du mister din sjæl, mister du Himlen 
og dermed alt. Gud hjælpe dig til at blive frelst i dag!
   Han vil frelse dig og bevare dig.-”Det er kun
almindelige, menneskelige fristelser, der hidtil har mødt jer, og Gud er trofast, han vil ikke tillade, at I fristes over 
evne, men sammen med fristelsen skabe vej ud af den, så I kan stå den igennem“. (1. Kor. 10:13.)
   Forlad dig ikke på dine følelser, de kan skifte. Men stå på Guds løfter. De forandres aldrig.
   Når du er blevet frelst, må du daglig praktisere tre ting, hvis du vil have åndelig fremgang, nemlig:
   1. Bede--så taler du til Gud.
   2. Læse Biblen--her taler Gud til dig.
   3. Vidne--så taler du om Gud til andre.
   ”Enhver, der kendes ved mig for menneskene, ham vil også jeg kendes ved over for min Fader, som er i Himlen.” 
(Matt. 10 :32.)
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