Guds Simple Plan af Frelsens taget fra I John.
Indledning
I John 5:13 Dette har jeg skrevet til eder, for at I skulle vide, at I have evigt Liv, I, som tro på Guds Søns
Navn.

I Vi er alle syndere!
I John 5:16-17 Dersom nogen ser sin Broder begå Synd, som ikke er til Døden, han bede, og han skal give ham
Liv, dem nemlig, som ikke synde til Døden. Der er Synd til Døden; for den siger jeg ikke, at han skal bede. Al
uretfærdighed er synd, men der er synd, som ikke er til døden.
1 John 3:6 Hver den, som bliver i ham, synder ikke; hver den, som synder,har ikke set ham og kender ham ej
heller.

Vi er alle syndere!

2.

Der er en omkostning for vores synd!

I John 5:19 Vi vide, at vi ere af Gud, og hele Verden ligger i det onde.
I John 5:12 Den, som har Sønnen, har Livet; den, som ikke har Guds Søn, har ikke Livet.
1 John 3:15 Hver den, som hader sin Broder, er en Manddraber; og I vide, at ingen Manddraber har evigt Liv
blivende i sig.

3. Kristus døde for vore synder!
1 John 4:10 Deri består Kærligheden: ikke at vi have elsket Gud, men at han har elsket os og udsendt sin Søn
til en Forsoning for vore Synder.

Kristus døde for syndere!
1 John 4:2-3 Derpå kende I Guds Ånd: enhver Ånd, der bekender Jesus som Kristus, kommen i Kød, er af
Gud. Og enhver Ånd, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; og dette er Antikrists Ånd, om hvilken I have
hørt, at den kommer, og den er allerede nu i Verden.
I John 5:11 Og dette er Vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt Liv; og dette Liv er i hans Søn.

4. Vi må sætte vores tro og tillid til Kristus for at blive frelst
I John 5:14-15 Og dette er den Frimodighed, som vi have over for ham, at dersom vi bede om noget efter hans
Villie, hører han os. Og dersom vi vide, at han hører os, hvad vi end bede om, da vide vi, at vi have de Ting,
om hvilke vi have bedt ham.

Hvis du vil have dit på det rene med Gud, er der her en måde at bede en bøn på. Husk, det at
sige denne bøn eller en hvilken som helst anden bøn vil ikke frelse dig. Det er kun tro på Kristus

som kan frelse dig fra synd. Denne bøn er en simpel til at udtrykke din tro over for Gud på, og
takke Ham for at sørge for din frelse.
"Gud,
Jeg ved, at jeg har syndet imod dig og fortjener straf. Men Jesus Kristus tog den straf,
som jeg fortjener, så at jeg gennem troen på Ham kunne blive tilgivet. Jeg omvender mig
fra min synd, og lægger min tro i Din frelse. Tak for Din vidunderlige nåde og tilgivelse gaven med det evige liv! Amen!"

Amazing Grace Publishing *100 Lakeview Court * Joshua TX 76058 * 817-426-1828 * E-Mail JamesAV@aol.com

