
 

 

i…på at du ville komme til Himmelen hvis du døde akkurat nå?
Vær så snill å ta deg fem minutter til å lese dette heftet. Hva er vel fem minutter sammenlignet med evigheten?

Tenk nøye over dette. Ville du solgt det ene øyet
ditt for 10 millioner kroner? Kanskje? Hva med
begge for 200 millioner? Det ville du ikke gjort,

øynene dine er jo uvurderlige for deg. Sjelen din er så verdifull i
forhold, at Jesus sa at du burde avsky verdien av øynene dine
sammenlignet med verdien av sjelen din (Matteus 5:29, Markus
9:47).

Av alle tingene du burde prioritere i livet ditt, er det
ikke helsen din, karrieren, rikdom, status eller andre
slike ting som burde stå øverst på listen. Det er
sjelens evige frelse. (Markus 8:36)

Hvis noen dyttet deg mot et 300 meter høyt stup,
ville du spurt personen hvorfor han dyttet deg? Ville
du prøvd å stoppe ham? Har du noen gang lurt på
hvorfor du skal dø? Vet du at du faktisk kan sette en
stopper for dødsdommen din?

Vi har alle snudd oss vekk fra Gud på våre egne
egoistiske måter og fulgt våre egne ønsker. Vi har
basert livene våre på  våre egne regler, og ignorert
Guds autoritet og lov.  Det betyr at vi alle har syndet og står uten
ære for Gud (Romerne 3:23).

Hvem av oss kan si at vi ikke er
skyldig i å bryte Guds hellige og

perfekte lov? (2 Mosebok 20:1-17):

(1) "Du skal ikke ha andre guder enn meg."
Er Gud på førsteplass i livet ditt? Elsker du Gud mer
enn noe annet?

(2) "Du skal ikke lage deg noe gudebilde."
Det betyr at du ikke skal tilpasse en gud etter dine
egne behov, hverken med hendene, hjertet eller
tankene (Esekiel 14:3-7).  Bibelen advarer at ingen
avgudsdyrkere vil  komme inn i Himmelen. (Johannes
Åpenbaring 22:15).

(3) "Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn."
Har du noen gang misbrukt Guds navn? Selv ikke
Hitlers navn blir avskydd nok til å bli brukt som
banneord. Hvis du har brukt Guds hellige navn som et
banneord har du drevet blasfemi..

(4) "Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig."
Har du noen gang spurt hva Gud vil ha fra deg på
hviledagen?

(5) "Du skal hedre din far og din mor."
Har du alltid  behandlet foreldrene dine på en slik
måte at det behager Gud?

(6) "Du skal ikke drepe."
Jesus advarte at hvis vi blir sint uten grunn er vi i
fare for å dømmes (Matteus 5:21-22).  Hvis vi
hater noen, kaller Gud oss en morder. Vi kan bryte
Guds lov med holdningene og hensiktene våre.

(7) "Du skal ikke drive hor."
Jesus sa at “den som ser på en kvinne for å
begjære henne, har allerede drevet hor med henne
i sitt hjerte." (Matteus 5:27-28).  Husk at Gud har
sett hver tanke du har tenkt, og hver synd du noen
gang har begått.  Vi blir fortalt at de urene, de som
har sex før ekteskapet, og de som er utro i
ekteskapet ikke får komme inn i Himmelen
(Johannes Åpenbaring 22:15 og 21:8).

(8) "Du skal ikke stjele."
Har du noen gang tatt noe som tilhørte
noen andre (uansett hvor lite eller mye
det var verdt)?  Da er du en tyv!

(9) "Du skal ikke vitne falskt."
Har du noen gang løyet?  Da er du en løgner.
Bibelen advarer at alle løgnere skal ha sin del i
sjøen som brenner med ild og svovel (Johannes
Åpenbaring 21:8).  Du synes kanskje ikke
uærlighet er så ille, men det gjør Gud. (Johannes
Åpenbaring 21:27).

(10) "Du skal ikke begjære."
Det betyr at vi ikke skal  trakte etter noe som
tilhører en annen person, eller være misunnelig på
grunn av det de har. De som begjærer vil ikke arve
Guds rike. (1 Korinterne 6:9-10 & Eferserne 5:5)

Hvem kan si de er uskyldig i å bryte disse budene? Fordi vi har
en samvittighet vet vi at det er galt det vi gjør når vi synder.  Alle
har syndet, og akkurat som med norsk lov trenger du ikke bryte

alle lovene for å være en forbryter. Bibelen advarer, "For den
som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig
i dem alle."  (Jakob 2:10).  Guds vrede henger over de som er
ulydig mot ham, og de er fiender av Gud i sinnet og tankene
med deres onde gjerninger.  (Eferserne 2:3 & Kolosserne
1:21).

En liten jente sto og så på en sau som spiste
gress, og hun syntes den så  ren og hvit ut
mot den grønne bakgrunnen. Men så
begynte det å snø, og hun tenkte at “Nå ser
sauen skitten ut i forhold til den hvite snøen.”
Det var samme sau, men med et annet bakteppe. Når bakteppet
vårt er menneskelige standarder ser vi ganske rene ut, men når
vi sammenligner oss med Guds rene, snøhvite rettferdige
standard – hans perfekte Lov - ser vi hvordan vi egentlig ligger
an. Altså, at vi er urene og at synden vår er skitten i Guds øyne.
Guds lov er den hellige standarden (Matteus 5:17-22 &
Romerne 2:11-16) som alle mennesker vil bli dømt utfra på
dommens dag, når hver enkelt vil bli holdt ansvarlig for syndene
sine foran Gud.

Dette høres kanskje rart ut, men det verste du kan
gjøre nå er å prøve å rydde opp i livet ditt. Du
innser at du har syndet, så fra nå av vil du holde
Guds bud, gjøre gode gjerninger, si de rette
tingene og tenke rene tanker. Men burde en

dommer slippe en morder fri fordi morderen sier han skal leve et
godt liv fra nå av? Nei, han er i gjeld til rettferdigheten og må
derfor straffes. Dessuten, tid tilgir ikke synd.  Se på kriminelle
fra andre verdenskrig. Noen av de blir fortsatt arrestert og stilt
retten selv i dag.

Kanskje du tenker at siden Gud er god vil
Han overse syndene dine på dommens
dag. Men hvis du var skyldig i forferdelige
forbrytelser og sto i rettsalen og sa til
dommeren, “Dommer, jeg er skyldig, men
jeg tror du er en god man og derfor vil
overse forbrytelsene mine og la meg gå
fri,” da ville sannsynligvis dommeren
svare, “Det er på grunn av godheten min
at jeg skal se til at rettferdigheten blir
oppfylt og at du blir riktig straffet for forbrytelsene dine.”  Det er
et tragisk fakta  at selve dét som mange håper vil redde de på
dommens dag – Guds godhet – er akkurat det som kommer til å
dømme dem.



Vår synd har tjent  en lønn, og den lønnen er evig
død og separasjon fra Gud i Helvete. (Romerne
6:23).  Bibelen beskriver  Helvete som et sted
med uforurenset og guddommelig vrede,
uslokkelig brann, smerte, frustrasjon, sinne,
separasjon og anger. Det er et sted for evig straff.
(Markus 9:43-48, Matteus 13:41-42 & 49-50, 2

Peter 3:7, Johannes Åpenbaring 20:15 & 21:8).  Hver og en
av oss vil stå foran Gud, skaperen vår, og bli holdt ansvarlig for
vårt syndige liv. (Hebreerne 9:27).

De gode nyhetene (Evangeliet) er at Gud ikke
vil at vi skal lide konsekvensene av synden og
ulydigheten vår mot ham. Han har sørget for en
måte vi kan bli tilgitt på: Ved at Gud sendte
sønnen sin, Jesus Kristus, som led og døde på
et kors og dermed tok vår straff for vår synd på
seg, kan vi bli tilgitt. Romerne 5:8 & 9,
Kolosserne 1:12-14, 1 Peter 1:18 & 3:18,
Jesaja 53:4-5, Efeserne 2:13,
1 Korinterne 15:3-4, 1 Timoteus 1:15).

Måten å akseptere denne gaven, gratis frelse, er
å innrømme til Gud at du har syndet, be ham om
tilgivelse, og omvende deg fra synd
(Apostlenes Gjerninger 17:30-31, Romerne
6:23, Romerne 5:15-21)  og så stole på Jesus
som din Herre og Frelser. Døden har ikke lenger

noe  rettmessig grep på de som tilhører Jesus Kristus
(Romerne 6:7-11 & Romerne 10:13, 1 Korinterne 15:21-22 &
56-57).  Hvis du ikke er sikkert på hvordan du ber, bruk Salme
51 i Bibelen som modell.  Det er den bønnen Kong David brukte
da han bad Gud om tilgivelse.

“For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn
den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal

gå fortapt med ha evig liv”. (Johannes 3:16)

“For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre,
og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde,

da skal du bli frelst. ” (Romerne 10:9)

Hvor kommer DU til å
tilbringe evigheten?

Kjære venn, tro på Jesus og ta i mot ham
som din personlige frelser i dag.  Hvis du ikke
skjønner planen hans helt fullstendig, les dette
heftet igjen og igjen, uten å legge den fra deg,
helt til du forstår. Sjelen din er verd mer enn

hele verden.

lSå, hvis du har bedt
Gud tilgi syndene dine,
hva skal du gjøre nå?

Be hver dag
(1 Tessalonikerne 5:17, Lukas 18:1)

Les Bibelen hver dag
(Apostlenes gjerninger 17:11, Salme 1:2)

Fortell åpent om Jesus, og bli døpt.
(Matteus  10:32, 28:19&20, Apostlenes
gjerninger 2:41, Apostlenes gjerninger 8:36-
38).

Gå i en kirke der Bibelen blir forkynt og
æret. (Hebreerne 10:25, 1 Timoteus 3:15,
Salomos Ordspråk 30:6,
2 Timoteus 3:16-17 & Lukas 9:35)

Hold Jesus sine bud
(Johannes 14:15 & 21, Luke 9:23)

For mer informasjon, gå til
www.forlifesanswers.com

Hvis du ikke tar i mot den største gaven noen gang gitt, at Jesus døde
for dine synder i stedet for deg, og du ikke vil lese dette heftet flere
ganger, vær vennlig å hive den i en søppelkasse eller resirkulere den.
Gud gav oss ansvar for å forvalte jorden (1 Mosebok 1,28-29)
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