VEM ÄR RÄTTFÄRDIG?
“Såsom det är skrivet: Ingen rättfärdig finns,
inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen
finns som söker Gud. Alla har avvikit,
allesammans har blivit onyttiga, ingen finns
som gör gott, inte en enda.”
(Romarbrevet 3:10-12)
VEM HAR SYNDAT?
“Ty alla har syndat och saknar Guds
härlighet...”
(Romarbrevet 3:23)
SYNDENS EVIGA PRIS.
“Ty syndens lön är döden...”
(Romarbrevet 6:23)
“Ty Guds vrede uppenbaras från himlen över
all ogudaktighet och orättfärdighet hos
människor, som i orättfärdighet håller
sanningen tillbaka.”
(Romarbrevet 1:18)
INGET SOM DU GÖR KAN FRÄLSA DIG.
“...därför att inget kött kan genom lagens
gärningar bli rättfärdiggjort inför honom...”
(Romarbrevet 3:20)

“Var är då berömmelsen? Den är utestängd.
Genom vilken lag? Genom gärningarnas lag?
Nej, utan genom trons lag.”
(Romarbrevet 3:27)
GUDS KÄRLEK HAR ÖPPNAT EN VÄG!
“Men Gud bevisar sin kärlek till oss
därigenom, att Kristus dog för oss medan vi
ännu var syndare. Så mycket mer skall vi då,
sedan vi är rättfärdiggjorda i hans blod,
genom honom bliva frälsta från vreden.”
(Romarbrevet 5:8-9)
DU MÅSTE SÄTTA ALL DIN
TRO TILL JESUS KRISTUS.
“den Guds rättfärdighet, som kommer genom
tro på Jesus Kristus, till alla och över alla dem
som tro. Ty här är ingen åtskillnad.”
(Romarbrevet 3:22)
“Ty om du med din mun bekänner att Jesus är
Herren, och tror i ditt hjärta, att Gud har
uppväckt honom från de döda, så blir du
frälst.”
(Romarbrevet 10:9)
“Ty vi håller före, att människan blir rättfärdig
genom tro, utan lagens gärningar.”
(Romarbrevet 3:28)

OM DU VERKLIGEN TROR ATT BARA JESUS
KRISTUS KAN FRÄLSA DIG...
“och var fullt viss om, att vad Gud hade lovat
var han också mäktig att hålla.”
(Romarbrevet 4:21)
...BE DÅ TILL GUD OCH BE
HONOM GÖRA DET.
“Ty var och en som åkallar Herrens namn,
han skall bli frälst.”
(Romarbrevet 10:13)
“Ty Skriften säger: Var och en, som tror på
honom, skall inte komma på skam.”
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