22. Därefter kom Jesus och hans lärjungar till Judeen, och

han vistades där med dem och döpte.
23. Men också Johannes döpte i Ainon nära Salim, eftersom
där fanns mycket vatten och folket kom dit och lät döpa sig.
24. Ty Johannes hade ännu inte blivit kastad i fängelse.
25. Då uppstod en tvist mellan Johannes lärjungar och judar
om reningen.
26. Och de kom till Johannes och sade till honom: Rabbi,
den som var hos dig på andra sidan Jordan, den som du
vittnade om, se han döper och alla kommer till honom.
27. Johannes svarade och sade: En människa kan inte ta
emot något utan att det blir givit åt henne från himlen.
28. Ni kan själva vittna om att jag sade: Jag är inte Kristus,
utan jag är sänd framför honom
29. Den som har bruden är brudgummen, men
brudgummens vän som står och hör honom, gläder sig
mycket över brudgummens röst. Denna min glädje har nu
uppfyllts.
30. Han måste växa till, och jag måste förminskas.
31. Han som kommer ovanifrån är över alla. Han som
kommer från jorden är av jorden, och av jorden talar han.
Han som kommer från himlen är över alla.
32. Och det han har sett och hört, det vittnar han om, och
hans vittnesbörd tar ingen emot.
33. Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud
är sann.
34. Ty den Gud har sänt talar Guds ord. Ty Gud ger inte
Anden efter mått.
35. Fadern älskar Sonen, och allt har han lagt i hans hand
36. Den som tror på Sonen har evigt liv, men den som inte
tror på Sonen skall inte få se livet, utan Guds vrede förblir
över honom

Bibelns Frälsningsplan
1. Bibelns Domslut: Alla är förlorade syndare inför en
Helig Gud.
"Ingen rättfärdig finns, inte en enda." Rom. 3:10
"Ty alla har syndat och saknar Guds härlighet," Rom. 3:23
"Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men
all vår synd lade Herren på honom." Jes. 53:6
"Om en människa inte blir född på nytt, kan hon inte se Guds
rike". Joh. 3:3
"om ni inte omvänder er, skall ni alla på samma sätt förgås".
Luk. 13:3
2. Bibeln varnar för ett evigt helvete.
"Och den som inte fanns skriven i livets bok, blev kastad i den
brinnande sjön". Upp. 20:15
"Den onde skall fara till helvetet". Ps. 9:18

" Och röken av deras plåga stiger upp i evigheternas
evigheter," Upp. 14:11
" fara till helvetet, till den outsläckliga elden," Mark. 9:43
3. Dina goda gärningar, ärlighet, religiösa handlingar
räddar dig inte.
" inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort," Tit. 3:5
" Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och inte av er själva,
Guds gåva är det, inte av gärningar, för att ingen skall
berömma sig." Ef. 2:8-9
" Är det nu av nåd, så är det inte mer av gärningar"
Rom. 11:6
4. Dina synder bars av Guds Son på korset.
" Kristus har dött för våra synder" 1 Kor. 15:3
" Och våra synder bar han själv i sin kropp" 1 Petr. 2:24
"...all vår synd lade Herren på honom...
Likväl behagade det Herren att slå honom och låta honom
lida. .. gör hans själ till ett syndoffer " Jes. 53:6, 10
" vilken utgavs för våra synders skull och uppväcktes för vår
rättfärdiggörelses skull." Rom. 4:25
" Han som älskat oss och renat oss från våra synder med sitt
blod," Upp. 1:5
" Det är fullbordat." Joh. 19:30
5. Du blir frälst när du tror på Kristus som din Personlige
Frälsare.
"Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du ... frälst." Apg. 16:31
"Ty ni är alla Guds barn genom tron på Kristus Jesus."
Gal. 3:26
"Se, jag står för dörren och klappar, om någon hör min röst
och öppnar dörren skall jag gå in till honom och hålla måltid
med honom och han med mig." Upp. 3:26
"Detta har jag skrivit till er, ni som tror på Guds Sons namn,
för att ni skall veta att ni har evigt liv, och för att ni skall tro
på Guds Sons namn." 1 Joh. 5:13
Käre vän, är du beredd på en resa in i evigheten? Jag
uppmanar dig till att i bön, inför Kristus, bekänna att du ångrar
dina synder och tror på Honom som din Frälsare.
1 Joh. 5:13 blir då din äganderättshandling på din frälsning.
"Se, nu är den behagliga tiden. Se, nu är frälsningens dag."
2 Kor. 6:2
Verser ur Svenska Reformationsbibeln (SRB) som bygger på samma
grundtexter som den engelska King James, Authorized Version (AV).
Verser i Gamla Testamentet översatta från King James .
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EVANGELIET
Enligt JOHANNES 1 och 3
1 Kapitlet
1.I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och
Ordet var Gud.
2. Han var i begynnelsen hos Gud.
3. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har
inget blivit till, som är till.
4. I honom var liv, och livet var människornas ljus.
5. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte
övervunnit det..
6. En man trädde fram, sänd av Gud, hans namn var
Johannes.
7. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att
alla skulle tro genom honom.
8. Han var inte ljuset, men han kom för att vittna om
ljuset.
9. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor som
kommer in i världen.
10. Han var i världen och världen hade blivit till genom
honom, och världen kände honom inte.
11. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot
honom.
12. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt
att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.
13. De som inte är födda av blod, inte heller av köttslig
vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud..
14. Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg
hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av
Fadern, full av nåd och sanning.
15. Johannes vittnade om honom och ropade och sade: Det
var om honom som jag sade: Han som kommer efter mig
är före mig, eftersom han var före mig.
16. Och av hans fullhet har vi alla fått, och nåd för nåd.

17. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom

38. Då vände Jesus sig om, och när han såg att de följde

4. Nikodemus sade till honom: Hur kan en människa födas

genom Jesus Kristus.
18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde Sonen, som
är vid Faderns bröst, han har uppenbarat honom.
19. Och detta är Johannes vittnesbörd, när judarna sände
präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom: Vem
är du?
20. Han bekände och förnekade inte, utan bekände: Jag är
inte Kristus.
21. Då frågade de honom: Vem är du då? Är du Elia? Och
han sade: Det är jag inte. Är du Profeten? Och han svarade:
Nej.
22. Då sade de till honom: Vem är du, så att vi kan ge ett
svar till dem som har sänt oss? Vad säger du om dig själv?
23. Han sade: Jag är rösten av en som ropar i öknen: Gör
Herrens väg jämn, som profeten Jesaja har sagt.
24. Och de som blivit sända var från fariseerna.
25. Och de frågade honom och sade till honom: Varför
döper du då, om du inte är Kristus, inte heller Elia och inte
heller Profeten?
26. Johannes svarade dem och sade: Jag döper med vatten.
Men mitt ibland er står en som ni inte känner,
27. han är den, som kommer efter mig, som är förmer än
mig, vars skorem jag inte är värdig att lösa..
28. Detta hände i Betabara på andra sidan Jordan, där
Johannes döpte.
29. Nästa dag såg Johannes Jesus komma till sig och sade:
Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!
30. Det var om honom som jag sade: Efter mig kommer en
man, som är förmer än mig, ty han var före mig.
31. Och jag kände honom inte. Men för att han skulle bli
uppenbar för Israel, därför har jag kommit och döper med
vatten.
32. Och Johannes vittnade och sade: Jag såg Anden komma
ner lik en duva från himlen, och han förblev över honom. .
33. Och jag kände honom inte, men han som sände mig till
att döpa med vatten, han sade till mig: Den över vilken du
får se Anden komma ner och förbli över honom, han är den
som döper med den Helige Ande.
34. Och jag har sett och har vittnat att han är Guds Son.
35. Nästa dag stod Johannes där igen och två av hans
lärjungar.
36. Och när han såg Jesus komma sade han: Se, Guds
lamm!
37. Och de två lärjungarna hörde vad han sade och följde
Jesus.

honom, frågade han dem: Vad söker ni? Då sade de till
honom: Rabbi (det betyder Lärare), var bor du?
39. Då sade han till dem: Kom och se. De kom och såg var
han bodde och stannade den dagen hos honom, för det var
omkring tionde timmen.
40. En av de två, som hade hört vad Johannes sade och som
hade följt honom var Andreas, Simon Petrus bror.
41. Han fann först sin bror Simon och sade till honom: Vi
har funnit Messias, vilket betyder den Smorde.
42. Och han förde honom till Jesus. Och när Jesus såg på
honom sade han: Du är Simon, Jonas son, du skall heta
Kefas, det betyder en sten..
43. Nästa dag ville Jesus gå därifrån till Galiléen. Han fann
då Filippus och sade till honom: Följ mig.
44. Och Filippus var från Betsaida, Andreas och Petrus
stad.
45. Filippus fann Natanael och sade till honom: Den som
Mose har skrivit om i lagen, och som profeterna har skrivit
om, har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.
46. Och Natanael sade till honom: Kan något gott komma
från Nasaret? Filippus sade till honom: Kom och se.
47. Jesus såg att Natanael var på väg till honom och sade
om honom: Se, en sann israelit, en som är utan svek.
48. Natanael frågade honom: Hur kan du känna mig? Jesus
svarade och sade till honom: Innan Filippus kallade på dig,
då du var under fikonträdet, såg jag dig.
49. Natanael svarade och sade till honom: Rabbi, du är
Guds Son, du är Israels Konung.
50. Jesus svarade och sade till honom: Eftersom jag sade
dig, att jag såg dig under fikonträdet, tror du. Större ting än
dessa skall du få se.
51. Och han sade till honom: Sannerligen, sannerligen säger
jag er: Härefter skall ni få se himlen öppen, och Guds
änglar fara upp och ner över Människosonen.

när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i
moderlivet en gång till och födas?
5. Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen säger jag dig:
Om inte en människa blir född av vatten och Ande, kan hon
inte komma in i Guds rike.
6. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av
Anden är ande.
7. Förundra dig inte över att jag sade till dig att ni måste
födas på nytt.
8. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du
vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det
med var och en som är född av Anden .
9. Nikodemus svarade och sade till honom: Hur kan det
ske?
10. Jesus svarade och sade till honom: Är du Israels lärare
och vet inte det?
11. Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Det vi vet talar
vi, och det vi har sett vittnar vi om, men vårt vittnesbörd tar
ni inte emot.
12. Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör
jorden till, hur skall ni då kunna tro, om jag talar till er om
det som hör himlen till?
13. Och ingen har stigit upp till himlen utom han som kom
ner från himlen, Människosonen, som är i himlen..
14. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste
också Människosonen bli upphöjd,
15. för att var och en som tror på honom inte skall gå
förlorad, utan ha evigt liv.
16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde
Son, för att var och en som tror på honom inte skall gå
förlorad utan ha evigt liv.
17. Ty inte sände Gud sin Son i världen för att döma
världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.
18. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som
inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds
enfödde Sons namn.
19. Men detta är domen, att ljuset har kommit i världen, och
människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras
gärningar var onda..
20. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och
kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall bli
avslöjade.
21. Men den som handlar efter sanningen kommer till
ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är
gjorda i Gud.

3 Kapitlet
1. Och det var en man av fariseerna, som hette Nikodemus,
en av judarnas rådsherrar.
2. Han kom till Jesus om natten och sade till honom: Rabbi,
vi vet, att du är en lärare som har kommit från Gud. Ty
ingen kan göra de tecken, som du gör, utan att Gud är med
honom.
3. Jesus svarade och sade till honom: Sannerligen,
sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på
nytt, kan hon inte se Guds rike.

