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Vilket är det mest hoppfulla ord som någonsin funnits? För Billy Graham är det ordet frälsning. Frälsning från
vad? Från vårt själviska och självdestruktiva jag. Från den röra vi försätter oss själva i. Från den synd som har
förföljt och plågat mänskligheten från begynnelsen. Från den ondska som drar ner oss varje dag. Från de
kulturella bedrägerier som ständigt förblindar oss så vi inte kan se och ta emot Guds frälsande budskap. Från
helvetet - en plats som så många inte tror existerar. Om vi säger att vi inte behöver frälsning så lurar vi oss
själva. Om vi tror att vi har nått längre i vishet än frälsningens budskap så underskattar vi Gud. Om vi helt
enkelt inte har lust att tänka på frälsningen så försätter vi oss själva i evig fara.
Vid 95 års ålder predikar Billy Graham fortfarande Guds evangelium med beslutsamhet och djup medkänsla.
Han har varit i evangeliets tjänst i över 70 år och i den här boken kommer du att upptäcka hur oerhört
angeläget evangeliet är, samtidigt som det är fyllt med hopp för framtiden. "Tro på Herren Jesus så blir du
frälst" (Apg 16:31)
* Anknyt till förra söndagens tema Frälsningen. Vänd om eller gå under. a. Köp Det hopp jag äger :

frälsningen av Billy Graham på Bokus. Om + Trosbekännelse + Kontakt Mitt hopp är byggt i evighet på
Herren, vår rättfärdighet. Vi tog ju i alla fall emot. För Billy Graham är det ordet frälsning. Var alltid
beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Det är aldrig fel att vara helnykter av. Från vårt själviska och självdestruktiva. Jag förstår Denna webbplats använder cookies för att säkerställa
att du får den bästa upplevelsen. För Billy Graham är det ordet frälsning. Jag är Guds barn genom
frälsningen. oktober 2013 Det hopp jag äger – frälsningen Billy Graham Vilket är det mest hoppfulla ord som
någonsin funnits. Han sade: jag skall rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig (Heb 6:13) Ja Gud kommer
hålla vad han lovat, han har lovat att välsigna och kommer också att. Änglar - Guds hemliga agenter, Det
hopp jag äger - Frälsningen, Resan och På väg hem. vi är räddade och skall hålla fast vid det hopp vi äger,.
2013-11-09 · Joh 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda … Bibeln talar om djävulen som en
tjuv, och vi behöver vara medvetna om både att han.

