GUDS ENKEL frälsningsplan från I Johannes
Inledning
I Johannes 5:13 Detta har jag skrivit till eder, för att I skolen veta att I haven evigt liv, I som tron på Guds Sons
namn.

1. Eftersom vi är alla syndare!
I Johannes 5:16-17 Om någon ser sin broder begå en synd som icke är en synd till döds, då må han bedja, och
så skall han giva honom liv, om nämligen synden icke är till döds. Det finnes synd till döds; för sådan säger jag
icke att man skall bedja. All orättfärdighet är synd; dock finnes det synd som icke är till döds.
1 Johannes 3:6 Var och en som förbliver i honom, han syndar icke; var och en som syndar, han har icke sett
honom och icke lärt känna honom.

Vi är alla syndare!

2. Eftersom det finns ett pris för synd!
I Johannes 5:19 Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är I den ondes våld.
I Johannes 5:12 Den som har Sonen, han har livet; den som icke har Guds Son, han har icke livet.
1 Johannes 3:15 Var och en som hatar sin broder, han är en mandråpare; och I veten att ingen mandråpare har
evigt liv förblivande i sig.

3. Eftersom Jesus dog och betalade för våra synder på korset!
1 Johannes 4:10 Icke däri består kärleken, att vi hava älskat Gud, utan däri, att han har älskat oss och sänt sin
Son till försoning för våra synder.

Kristus dog för syndare!
1 Johannes 4:2-3 Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus,
kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den
anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen.
I Johannes 5:11 Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det livet är i hans Son.

4. Vi måste sätta vår tro och tillit till Kristus ensam!
I Johannes 5:14-15 Och detta är den fasta tillförsikt vi hava till honom, att om vi bedja om något efter hans
vilja, så hör han oss. Och om vi veta att han hör oss, vadhelst vi bedja om, så veta vi ock att vi redan hava det
som vi hava bett honom om i vår bön.

Ja, så enkelt är det! Du kan inte förtjäna förlåtelse från Gud. Du kan inte betala för din
förlåtelse från Gud.
Du kan bara få den, i tro, genom Guds nåd och barmhärtighet. Om du vill ta emot Jesus Kristus
som din frälsare och få förlåtelse från Gud, följer här en bön som du kan be. Att be denna bön
eller någon annan bön kommer inte rädda dig. Det är bara förtröstan på Jesus Kristus som kan
ge förlåtelse för dina synder. Denna bön är helt enkelt ett sätt att uttrycka för Gud din tro på
Honom och tacka Honom för att Han erbjuder dig Sin förlåtelse.
"Gud,
jag vet att jag har syndat mot Dig och förtjänar bestraffning. Men Jesus Kristus tog
straffet jag förtjänade så att jag kan bli förlåten genom att tro på Honom. Jag förtröstar
på Dig för min frälsning. Tack för Din underbara nåd och förlåtelse! Amen!"
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