GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN

Why did Jesus die?

1. Man by nature does evil (wrong).
Jóhannesar 3:19 En þessi er dómurinn: Ljósið er komið í heiminn, en menn elskuðu myrkrið fremur en ljósið,
því að verk þeirra voru vond.

We are all sinners!

2. By that nature we are condemned.
Jóhannesar 6:40 Því sá er vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann, hafi eilíft líf, og ég mun
reisa hann upp á efsta degi.'
Jóhannesar 3:18 Sá sem trúir á hann, dæmist ekki. Sá sem trúir ekki, er þegar dæmdur, því að hann hefur ekki
trúað á nafn Guðs sonarins eina.

Jóhannesar 3:36 Sá sem trúir á soninn, hefur eilíft líf, en sá sem óhlýðnast syninum, mun ekki sjá líf, heldur
varir reiði Guðs yfir honum.'

There is a cost for sin!

3. Jesus was in the world and he died for us.
Jóhannesar 14:6 Jesús segir við hann: 'Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins, nema
fyrir mig.
Jóhannesar 1:10,12 Hann var í heiminum, og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann
ekki. En öllum þeim, sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim, er trúa á nafn hans

4. Þú getur bara þegið hana, fyrir trú, fyrir náð og miskunn Guðs.
Efesusbréfið 2:8-9 Því af náð eruð þér hólpnir orðnir fyrir trú. Það er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf.
Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því.
Í Títusarbréfi 3:5 segir að Guð frelsaði okkur ekki „vegna réttlætisverkanna sem vér höfum unnið, heldur
samkvæmt miskunn sinni í þeirri laug, þar sem vér endurfæðumst og heilagur andi gjörir oss nýja.”
Postulasagan 4:12 Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum. Og ekkert annað nafn er mönnum gefið um víða veröld,
sem getur frelsað oss.'

5. Fyrir hendi ef þú fæst til að setja traust þitt á Jesúm Krist sem
frelsara þinn.
Jóhannesar 5:24 Sannlega, sannlega segi ég yður: Sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim, sem sendi mig, hefur
eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur er hann stiginn yfir frá dauðanum til lífsins.
Jóhannesar 6:47 Sannlega, sannlega segi ég yður: Sá sem trúir, hefur eilíft líf.

Jóhannesar 10:28 Ég gef þeim eilíft líf, og þeir skulu aldrei að eilífu glatast, og enginn skal slíta þá úr hendi
minni.

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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