FREEDOM

Mange har sagt at de beste tingene i livet er frihet, men hva er ekte frihet? En
definisjon på frihet er «makt eller rett til å handle, snakke eller tenke som man
vil uten hindring eller tilbakeholdenhet.» Frihet er noe alle håper på, men det å
leve akkurat som du vil, gjør det deg virkelig fri?
Mange mennesker tar seg friheter med de frihetene Gud har gitt dem. Bibelen
sier at du kan være syndens slave. Har du noen gang løyet? Noen gang stjålet
noe? Noen gang lystet i ditt hjerte? Løgnere, tyver og ekteskapsbrytere fanger
seg selv i synd. De trenger tilgivelse. Straffen for synd blir en gjeld du skylder
Gud, som betyr at du ikke er fri. Syndere trenger en Frelser til å sette dem fri.
Den ene som aldri syndet, er den eneste som kan gi deg sann og ekte frihet.
Jesus døde på korset for å tilgi synd og stod opp igjen fra de døde for å bevise at
han kan frigjøre deg fra helvetes dom. Når du omvender deg og stoler på Ham,
at Han betaler din synde skyld, da skylder du ingenting for din synd. Du er født
på ny og satt fri!
Frihet og sannhet går hånd i hånd. Jesus sa: «Og dere skal kjenne sannheten, og
sannheten skal gjøre dere fri» og «hvis Sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig
fri» (Joh. 8,32,36). La friheten ringe fra Jesu Kristi kors inn i ditt hjerte for all
evighet! «Endelig fri! Endelig fri! Takk Allmektige Gud, vi er endelig fri!»
Hvert sekund dør to mennesker. . . Hva om dette er ditt sekund? For mer informasjon om
frelse eller å utruste deg selv for å nå andre, vennligst kontakt oss på www.markcahill.org.
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