GUDS SIMPEL frelsesplanen fra JOHN

Hvorfor gjorde Jesus dø?

1. Mand ved naturen gør ondt (forkert).
John 3:19 Og dette er Dommen, at Lyset er kommet til Verden, og Menneskene elskede Mørket mere end
Lyset; thi deres Gerninger vare onde.

Vi er alle syndere!

2. Ved at naturen vi er dømt.
John 6:40 Ingen kan komme til mig, uden Faderen, som sendte mig, drager ham; og jeg skal oprejse ham på
den yderste Dag.
John 3:18 Den, som tror på ham, dømmes ikke; men den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har
troet på Guds enbårne Søns Navn.

John 3:36 Den, som tror på Sønnen, har et evigt Liv; men den, som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se Livet, men
Guds Vrede bliver over ham."

Der er en omkostning for synd!

3. Jesus var i verden, og han døde for os.
John 14:6 Jesus siger til ham: "Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved
mig.
John 3:17 Thi Gud sendte ikke sin Søn til Verden, for at han skal dømme Verden, men for at Verden skal
frelses ved ham
John 1:10,12 Han var i Verden, og Verden er bleven til ved ham, og Verden kendte ham ikke. Men så mange,
som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro på hans Navn;

4. Frelse er en gratis gave, ikke af gode gerninger. Du skal tage Guds
ord for det, og har tillid til Jesus alene!
Efeserbrevet 2:8-9 Thi af Nåden ere I frelste ved Tro, og det ikke af eder selv, Guds er Gaven; ikke af
Gerninger, for at ikke nogen skal rose sig.
Titus 3:5 frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men efter sin
Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den Helligånd,
Apostlenes Gerninger 4:12 Og der er ikke Frelse i nogen anden; thi der er ikke noget andet Navn under
Himmelen, givet iblandt Mennesker, ved hvilket vi skulle blive frelste."

5. Du skal tro på Herren, og du vil have evigt liv!
John 5:24 Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som hører mit Ord og tror den, som sendte mig, har et evigt
Liv og kommer ikke til Dom, men er gået over fra Døden til Livet.
John 6:47 Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som tror på mig, har et evigt Liv.

John 10:28 og jeg giver dem et evigt Liv, og de skulle i al Evighed ikke fortabes, og ingen skal rive dem ud af
min Hånd.

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!"
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