God’s Simple Plan of Salvation taken from I John
Introduction
1 Jóhannesar 5.13 Þetta hef ég skrifað yður, sem trúið á nafn Guðs sonar, til þess að þér vitið, að þér hafið
eilíft líf.

1. We are all sinners!
1 Jóhannesar 1.8 Ef vér segjum: 'Vér höfum ekki synd,' þá svíkjum vér sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í
oss.
1 Jóhannesar 5.16-17 Ef einhver sér bróður sinn drýgja synd, sem er ekki til dauða, þá skal hann biðja, og Guð
mun gefa honum líf, þeim sem ekki syndgar til dauða. Til er synd til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann
skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd, sem ekki er til dauða.
1 Jóhannesar 3:6 Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki, hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir
hann ekki heldur.

We are all sinners!

2. There is a cost for sin!
1 Jóhannesar 5.19 Vér vitum, að vér tilheyrum Guði og allur heimurinn er á valdi hins vonda.
1 Jóhannesar 5.12 Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið.
1 Jóhannesar 3:15 Hver sem hatar bróður sinn er manndrápari og þér vitið, að enginn manndrápari hefur eilíft
líf í sér.

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
1 Jóhannesar 4.10 Þetta er kærleikurinn: Ekki að vér elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son
sinn til að vera friðþæging fyrir syndir vorar.

Christ died for sinners!
I Jóhannesar 4:2-3 Af þessu getið þér þekkt anda Guðs: Sérhver andi, sem játar, að Jesús sé Kristur kominn í
holdi, er frá Guði. En sérhver andi, sem ekki játar Jesú, er ekki frá Guði. Hann er andkristsins andi, sem þér
hafið heyrt um að komi, og nú þegar er hann í heiminum.
I Jóhannesar 5.11 Og þetta er vitnisburðurinn, að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans.

4. Fyrir hendi ef þú fæst til að setja traust þitt á Jesúm Krist sem
frelsara þinn.
1 Jóhannesar 5.14-15 Og þetta er sú djörfung, sem vér höfum til hans: Ef vér biðjum um eitthvað eftir hans
vilja, þá heyrir hann oss. Og ef vér vitum, að hann heyrir oss, um hvað sem vér biðjum, þá vitum vér, að oss eru
veittar þær bænir, sem vér höfum beðið hann um.
Rómverja 10:9-10,13 Ef þú játar með munni þínum: Jesús er Drottinn _ og trúir í hjarta þínu, að Guð hafi
uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpinn verða. Með hjartanu er trúað til réttlætis, en með munninum játað
til hjálpræðis. því að 'hver sem ákallar nafn Drottins, mun hólpinn verða.'

Langar þig að ganga Veg Rómverjans til hjálpræðis? Sé svo, þá er hér einföld bæn til Guðs. Að
fara með þessa bæn er ein leið að segja Guði að þú treystir honum til hjálpræðis. Orðin sjálf
gera þig ekki hólpinn. Einungis trúin á Jesúm Krist getur gert þig hólpinn!

„Guð,
ég veit að ég hef syndgað gegn þér og verðskulda refsingu. En Jesús Kristur tók
refsinguna sem ég á skilið svo ég megi öðlast fyrirgefningu fyrir trúna á hann. Með þinni
hjálp sný ég af vegi syndarinnar og set traust mitt á þig til hjálpræðis. Þakka þér fyrir
þína undursamlegu náð og fyrirgefningu – gjöf eilífs lífs! Amen!”
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