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Hej 

 
Vi skulle vilja bjuda in dig att läsa detta brev som riktar sig till alla 
människor. Innehållet i brevet kommer från Bibeln och i parenteserna 

nedan står var i Bibeln du kan hitta bibelstället. 
 

Du är viktig för mig 
 

Jag förstår dig som ingen annan människa någonsin kommer att förstå 
dig. Jag är förtrogen med alla dina önskningar, motiv och behov. (Psalm 

139, vers 1) Jag vet när du lägger dig och när du går upp igen. Jag vet till 
och med vad du tänker. (Psalm 139, vers 2) Jag vet om alla dina mål och 
vilka vägval du gör. (Psalm 139, vers 3) Till och med vartenda hårstrå på ditt 
huvud är räknat. (Matteus 10, vers 29-31) 

 

Jag kände dig innan dina föräldrar 
ens tänkte på dig. (Jeremia 1, vers 5) 

Jag formade dig i din moders 
livmoder. (Psalm 139:13) Du är ingen 

slump, inget resultat av 
evolutionen. Du är önskad av mig 

och planerad. Din framtid ligger i 
min hand. (Psalm 139, vers 15-16) Du 

är unik och underbar. (Psalm 139, 

vers 14) Jag har tagit hand om dig 
sedan du föddes. (Psalm 71 vers 6) 

Jag vill ge dig mycket som är gott. (Jakobsbrevet 1, vers 17) 

 

Jag bjuder in dig till att bli mitt barn. (Johannes 1, vers 12) Eftersom du 
hittills gått dina egna vägar och struntat i mig, har vi skilts åt. (Jesaja 53, 

vers 6) Men så måste det inte förbli. Min son Jesus är vägen som försonar 
dig med mig och som leder dig tillbaka till mig. (Johannes 14, vers 6) Genom 

Honom blev min kärlek till dig synlig för ca 2000 år sedan. (Johannes 3, vers 

16) Han dog då på korset på grund av dina felaktiga vägval och beslut så 

att vi åter kan ha gemenskap. (Andra Korintierbrevet 5, vers 18, 19 och 21) 

 

Jag lät Jesus uppstå från döden. Han lever. (Apostlagärningarna 10, vers 40) 

Lägg ditt liv i Hans hand så kommer du att lyckas. (Psalm 37, vers 4) När du 

tar emot försoningspresenten finns det inte längre något som skiljer oss 

åt. (Romarbrevet 8, vers 38-39) 

 

Min fråga till dig är: vill du bli mitt barn? (Johannes 1, vers 12-13) Jag väntar 
på dig. (Lukas 15, vers 11-24) 

 

Din Gud som älskar dig. 
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1. På spaning efter vårt ursprung  
    Gud skapar livet  
 

En fråga som ofta ställs är: finns Gud?  

På den frågan vill man gärna ha ett svar – eller hur? Om Gud inte finns är det också 
meningslöst att leta efter honom. I Bibeln kan vi läsa följande: Man kan aldrig få 
Guds välsignelse utan att tro och lita på honom. Den som vill komma till 
Gud måste tro att Gud finns och att han belönar dem som verkligen söker 
honom. (Hebreerbrevet 11:6) Trots att det inte är möjligt att bevisa Guds existens 
vetenskapligt eller matematiskt talar ändå mycket för att han finns.  
 

Universum 
Om man anser att universum är resultatet av en slump 

måste man ställa sig många nya frågor – och får inte 
svar på någon av dem. Så är det också med ”Big Bang-
teorin”. Varifrån kom den första materien? Inte ens Big 
Bang kan låta något uppstå ur intet. Lika utbredd som 
evolutionsteorin är, lika lite kan den ge svar: hur kan 
någonting utvecklas ur intet till de otroligt komplexa 

livsformer som finns på jorden? Därför talar man 
fortfarande om att det är en teori. 

 

En förklaring finns i Bibeln 
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. (1 Moseboken 1:1) Vår värld är inte 
en slumpprodukt som uppkom efter en lyckad kollision av partiklar ”som alltid har 
funnits”, utan man inser att det måste finnas en enorm intelligens bakom skapelsen. 
I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det 
vi ser inte har blivit till ur något synligt.  (Hebreerbrevet 11:3) Skapelsen har sin 
början och sitt ursprung i Gud. Han talade och allt blev till, han befallde och 
det skedde. (Psalm 33:9) 
 

 

Naturen och naturlagarna visar på en fantastisk ordning 
Från universums vidder till de minsta mikroskopiska livsformerna har allt sin ordning. 
Men ordning uppstår inte av sig själv och även naturlagarna visar på en lagstiftare. 
Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över 
himmel och jord… (Apostlagärningarna 17:24) 

 

Det tydligaste beviset för en skapare är människan själv 

Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv 
genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse. (1 Moseboken 

2:7) I motsats till djuren äger hon det man kallar ”personlighet“. Människan kan 
tänka, känna och har en vilja. Hon har ett samvete, kan ta förnuftiga beslut och 
skilja mellan gott och ont. Hon kan älska och känna passion. Men framförallt har hon 
en djup längtan efter Gud. Varifrån kommer dessa egenskaper? De kan knappast ha 
uppstått slumpmässigt eller genom evolution. Människan är ingen slump.  
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Kung David som skrev många psalmer (sånger) i bibeln uttrycker det så här: Tack 
för att du skapade mig så unik och så underbar! Det är fascinerande att 
bara tänka på det. Allt du gör är fantastiskt, det har jag verkligen fått 
erfara. (Psalm 139:14) 

 
 
 

2. På vad grundar sig vår kunskap? 
   Gud uppenbarar sig genom Bibeln 
 

Vi behöver tillförlitlig kunskap om Gud 
En man vid namn Job, om vilken det finns det en hel bok i Bibeln, fick en gång 
frågan: Känner du Guds sinne och hans avsikter? Kan ens ett långvarigt 
sökande ge dig kunskap om honom? (Job 11:7) Vad skulle han svara på detta? Vi 
kan inte känna Gud och behöver därför förlita oss på att han uppenbarar sig för oss. 
 

Gud visar sig bland annat genom naturen 
Himlen visar Guds storhet och höghet. På ett fantastiskt sätt visar den vad han 
har gjort.(Ps 19:2) Enbart universum med sin storlek och ordning, sin mångfald och 
skönhet, avslöjar mycket om Gud som har skapat det. I skapelsen av vår jord visar 
Gud sin stora makt, sin obegripliga vishet och sin enastående kreativitet. Ända 
sedan tidens början har människorna kunnat se jorden och himlen och allt som 
Gud har skapat, och de har känt till hans existens och väldiga, eviga makt. 
Därför finns det ingen ursäkt för dem! (Romarbrevet 1:20) 
 

Gud talar till människorna 
Kommunikation sker bl a genom ord. Gud talade till några få människor. Tänk på att 
de profetior som finns nedtecknade i Skriften är ord från Gud. De kan varken 
framföras eller förstås av någon människa utan den helige Andes medverkan. 
(2 Petrusbrevet 1:21) I inget annat litterärt verk finner vi så många tydliga och detaljerade 
förutsägelser (profetior) som senare också uppfyllts. Tänk bara på profetiorna om 
Jesus födelseort eller detaljerna om hans senare korsfästelse. Detta kan inte vara en 
slump. Genom hela Bibeln har Gud ett mål som han är på väg mot. Hela Skriften är 
inspirerad av Gud, och det finns inget som kan mätas med den, när det gäller 
att undervisa oss om vad som är sant och lära oss att förstå vad som är orätt.  

   Den korrigerar oss och hjälper 
oss att leva som Gud vill.  
(2 Timotheosbrevet 3:16)  
 

Ingen annan bok har 
någonsin förmedlat en sådan 
livsförändrande kraft 
Det unika med Bibeln visar sig 
genom dess inverkan på 
människors liv. Och vi ska aldrig 
sluta att tacka Gud, för när vi 
predikade för er, så trodde ni inte 
att det vi sa bara var våra egna 
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ord, utan ni tog emot det som Guds ord. Det var det naturligtvis och det 
förvandlade era liv. (1 Thessalonikerbrevet 2:13) Genom årtusenden har miljoner 
människor efter sina personliga erfarenheter vittnat om detta: Guds lagar är 
fullkomliga. De skyddar oss, gör oss visa och ger oss glädje och ljus. (Ps 19:8) 

 
Den som vill veta vem Gud är måste läsa i hans ord, Bibeln. Här kan man finna 
honom och han meddelar exakt vad han förväntar sig av oss. 
 
 
 

3. Osynlig men ändå igenkännbar?  
   Gud, vår skapare, presenterar sig 
 
Var och en av oss har en föreställning om Gud. Några ser honom som en 
välmenande gubbe med långt vitt skägg och som har överseende med våra fel. 
Andra ser honom som den stora himmelska polisen. För åter andra är han ett 
övernaturligt väsen som inte går att greppa. Slutligen kan bara han själv berätta om 
sig själv. De följande exemplen beskriver det Gud har uppenbarat om sig själv i 
Bibeln.  

 

Gud är ofattbart stor 

Det finns mycket hos Gud som vi 
överhuvudtaget inte kan begripa. Han kan 
göra under, fler än vi kan räkna och 
större än vi kan förstå. (Job 5:9) Gud är 
utanför vår räckvidd. Vårt mänskliga 
förnuft och vår tankeförmåga kan inte 
överbrygga gapet. Och det borde inte vara 
en överraskning för oss för om vi helt och 
hållet skulle begripa oss på honom vore 
han inte Gud. Vi kan aldrig fatta den 
Allsmäktiges styrka, och ändå är han  

  så rättfärdig och barmhärtig att han inte 
förgör oss. Inte undra på att människor överallt fruktar för honom! Han 
påverkas ju inte av den visaste av människor. (Job 37:23-24)   
 

Gud är en person 

Gud är inte ett ting, en kraft eller en tanke. Han tänker, känner, önskar, handlar och 
uppenbarar han sig som en levande person. Men han är inte enbart ”han där uppe” 
eller ”den gode Guden” eller en slags superhjälte. Men Herren är den sanne 
Guden, han är den levande Guden, den evige Kungen. (Jeremia 10:10) 
 

Gud är evig 

Gud har ingen början och inget slut. Bibeln uttrycker det så här: Innan bergen 
skapades, innan jorden formades, fanns du, Gud, utan början och utan slut. 
(Psalm 90,2) En tid i vilken Gud inte existerar har aldrig funnits och kommer aldrig att 
finnas. Gud presenterar sig så här: Jag är A och Ö, början och slutet på allting, 
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säger Gud, som är Herren, den allsmäktige, som är och som var och som 
kommer igen! (Uppenbarelseboken 1:8) Och han förblir den samme för alltid. Jesus 
Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. (Hebreerbrevet 13:8) Gud är och 
kommer alltid att vara den han är. 
 

Gud är oberoende  

Varje levande varelse är beroende av andra varelser, av omständigheterna och 
slutligen även av Gud – men Gud själv är totalt  oberoende av sin skapelse. 
Människor kan inte med händer tillfredsställa hans behov, för han har inga 
behov! Han ger liv och anda åt allt och fyller alla behov som finns. 
(Apostlagärningarna 17:25) 

 

Gud är rättvis  

Bibeln säger: Herren håller alltid 
sina löften. Välsignade är alla de 
som väntar på hans hjälp! (Jesaja 

30:18) Men Gud är inte bara vår 
skapare och den som håller oss vid 
liv, han är också vår domare. Han 
regerar med rättfärdighet och 
rättvisa. (Psalm 97:2) Han belönar 
och bestraffar i tid och evighet med 
fullkomlig och oåterkallelig rättvisa. 
 

Gud är helig  

Vem är som du, Herre, bland alla gudar? Vem är så härlig och helig? Vem är så 
väldig i sin prakt? Vem gör under som du? (2 Moseboken 15:11) Guds helighet är 
ojämförbar. Ingen är helig som Herren! Det finns ingen annan Gud, ingen enda 
klippa som vår Gud. (1 Samuelsboken 2:2) Han är helt felfri och utan svagheter. Och 
denne helige Gud kräver av oss att vi också ska vara heliga. Hans krav på oss står i 
hans bok, Bibeln. Han har själv sagt: Ni måste vara heliga, för jag är helig.  
(1 Petrusbrevet 1:16) 
 

Gud är allvetande  

Hans vetande är fullkomligt. Gud känner var och en av oss, var vi än är. Allt i våra 
liv ligger vidöppet för honom. Och inför honom måste vi en gång stå till svars 
för vad vi har gjort. (Hebreerbrevet 4:13) Gud vet allt om det förflutna, nutiden och 
framtiden; även om våra tankar, ord och gärningar. Hans visdom är fullkomlig och 
överstiger vårt förstånd. Vilken underbar Gud vi har! Hur stor är inte hans visdom 
och kunskap och rikedom! Det är helt omöjligt för oss att förstå hans beslut 
och metoder. (Romarbrevet 11:33) 
 

Gud är allsmäktig  

Jag är Herren, hela mänsklighetens Gud. Skulle något vara för svårt för mig? 
(Jeremia 32:27) Det betyder inte att Gud kan göra vad som helst. Han kan t ex inte ljuga 
eller svika sitt eget väsen. Han kan inte begå fel, inte synda eller förneka sig själv. 
Men Gud kan göra allt som stämmer överens med sitt gudomliga väsen. 
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Gud är kärlek  

Detta är nog det skönaste och det viktigaste. För Gud älskade människorna så 
mycket att han gav dem sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå 
under utan ha evigt liv. (Johannes 3:16) Sonen, som är ett med fadern, gav  sitt liv för 
oss människor. Att ge sitt liv för någon annan kan inte överträffas av något annat. Det 
är det ultimata sättet att visa sin kärlek; inte bara i teorin utan även i praktiken.  
 
 
 

4. Den underbara meningen med våra liv 
    Människan skapades på ett underbart sätt 

 
Vi människor söker efter meningen med livet 

Varför finns vi till? Varifrån kommer vi? Har vårt liv överhuvudtaget något mål? Först 
och främst kan vi konstatera att vi inte enbart ”existerar” och att vi inte bara råkar 
finnas till. Vi är mer än ett slumpmässigt antal atomer i en lämplig sammansättning. 
Bibeln berättar för oss att vi skapades av en helig och vis Gud till att vara något 
alldeles speciellt.  Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild 
skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. (1 Moseboken 1:27) 

Jämfört med solens, månens och stjärnornas storlek kan vi känna oss som mycket 
små men Gud har gett människan en enastående och framträdande ställning. 
 

Vi är mer än högutvecklade djur 

Vi kan ana detta redan pga det faktum att vi har en fri vilja för att gestalta våra liv: 
Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och 
uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna 

under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!" (1 Moseboken 1:28) Vi blev 

Guds personliga förvaltare på jorden. Vi fick ansvaret för våra livsplaner 

och alla andra varelser. 
 

Vi fick en särskild värdighet 

Att vara skapad till ”Guds avbild“ betyder inte 
att vi är en förminskad utgåva av Gud med 
samma egenskaper men i mindre mängd. Det 
betyder framförallt att vi är avsedda att ha en 
relation med Gud och att leva i gemenskap 
med Honom. Vi kan t ex be och på så sätt ha 
gemenskap med Gud. I världshistoriens 
begynnelse levde vi människor i en fullkomlig 
omgivning i kärleksfulla relationer med 
varandra och i fullkomlig harmoni med Gud. 
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På den tiden fanns det ingen ”identitetskris“ 

Inte bara vi människor var till fullo tillfreds med vår existens i världen – även Gud var 
tillfreds med oss! Vi vet detta eftersom Bibeln berättar att allting var perfekt efter att 
skapelsen hade fullbordats genom människans skapelse. Gud såg på allt som han 
hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev 
morgon. Det var den sjätte dagen. (1 Moseboken 1:31) Så länge vi i paradiset lydde 
Guds anvisningar levde vi lyckliga och i fullkomlig harmoni med Gud. Vi visste vilka vi 
var och varför vi fanns till. 
 
Vår situation idag är totalt annorlunda. Men varför är det så? Vad var det som 
hände? 
 
 
 

5. Den största katastrofen i världshistorien 
   Människan gör uppror mot Gud 

 
Vilken är den största katastrofen som vi människor varit med om?  

Många rubriker i våra tidningar, nyheter i radio och på tv påminner oss om att denna 
värld är i obalans. Det är en enkel sak att beklaga sig över våldet, orättvisorna, 
kaoset och missförhållandena i samhället. Men innan vi dömer andra borde vi ta reda 
på de verkliga orsakerna till allt detta. I Bibeln står följande: När Adam syndade kom 
synden in i hela människosläktet. Hans synd spred döden i hela världen, 
eftersom alla syndade. (Romarbrevet 5:12) 

 

Gud förbjöd oss bara en enda 
sak. 

Våra förfäder, de första 
människorna (Adam och Eva), 
levde i stor frihet. Men Herren Gud 
gav mannen denna varning: Du 
får äta av vilken frukt som helst i 
trädgården, utom av den från 
Kunskapens Träd, för dess frukt 
kommer att öppna dina ögon, så 
att du blir vaken över vad som är 
rätt och orätt, gott och ont. Om  

   du äter av den kommer du att 
straffas med döden. (1 Moseboken 2:16-17) På det sättet ville Gud pröva om vi kunde 
bekräfta att vi var värdiga det förtroende och den frihet han givit oss. Men djävulen 
förförde Eva till att misstro Guds ord och att handla emot dem. Kvinnan lät sig 
övertygas. Frukten såg god och saftig ut! Och den skulle ju ge henne vishet! 
Därför åt hon lite av den och gav en bit till sin man, som också smakade på 
den. (1 Moseboken 3;6) 
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I detta ögonblick kom synden in i världen. 

Genom sin medvetna olydnad separerades Adam och Eva från Gud. Plötsligt fanns 
en mur mellan Gud och människan. Istället för att älska Gud var de nu rädda för 
honom. När de den kvällen hörde Herren Gud vandra omkring i trädgården 
gömde de sig bland träden. (1 Moseboken 3:8) Istället för att vara säkra, tillfreds och 
lyckliga blev de nu genom sin synd skuldmedvetna och rädda. 
 

Separationen som följde. 

Gud sa att kontakten med Honom bryts så fort vi är olydiga och så blev det också. Vi 
separerades från Gud i detta förskräckliga ögonblick och vi är därför andligt döda. 
Ännu en följd blev att sedan dess måste även våra kroppar dö. Men inte bara det: vi 
ärvde också Adams och Evas förstörda och syndiga väsen. Ända till idag. När Adam 
syndade kom synden in i hela människosläktet. Hans synd spred döden i hela 
världen, eftersom alla syndade. (Romarbrevet 5:12) Lägg märke till det viktiga ordet: 
”alla”. Vi innesluts alla i detta. Vi är syndare och vi kommer att dö. Om vi säger att vi 
inte är syndare, lurar vi bara oss själva och vägrar att acceptera sanningen.  
(1 Johannesbrevet 1:8) Våra liv bevisar detta och det som står i Bibeln stämmer. 
 

Lever vi så att det behagar Gud? 
Är du alltid ärlig, kärleksfull och osjälvisk – dvs helt utan skuld? Gud vet svaret på 
denna fråga – och du också om du är ärlig. Alla har vi syndat, och saknar därför 
den likhet med Gud som vi är skapade att ha. (Romarbrevet 3:23) Varje människa är 
en syndare – sedan födseln, av naturen, på grund av sina egna handlingar och 
genom sina egna beslut – och även du borde ta ställning till dessa fakta och dess 
följder. 
 
 
 

6. Ett slut utan hopp  
   Människan är slav under synden  

 
Dödsdömd utan botemedel. 

När vi får en sjukdomsdiagnos ställer vi på en gång frågan: hur allvarligt är det? 
Denna fråga är ännu mer berättigad när det handlar om den ”andliga sjukdomen – 
synden”. Vi medger gärna att vi är ”syndare” eftersom vi förmodligen inte vet vad det 
innebär. Vi tänker då kanske bara på vår allmänna mänskliga ofullkomlighet eller vi 
gömmer oss bakom förklaringen: det gör ju alla! Men med dessa bortförklaringar 
undviker vi den egentliga frågan: hur illa är vårt tillstånd egentligen? Bibeln ger oss 
besked om detta. 
 
 

Bibeln säger att vi är onda rakt igenom.  

Detta betyder inte att vi inte kan göra något gott också. Men Bibeln gör klart att 
synden har trängt in i varje del av vårt mänskliga väsen – även i våra tankar, våra 
känslor, vår vilja, vårt samvete, vårt sinnelag och vår fantasi.  
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  En människa är det mest 
bedrägliga och fördärvade som 
finns. Ingen kan riktigt fatta hur 
ond hon är. (Jeremia 17:9) 

Grundproblemet är inte vad vi gjort i 
olika situationer och vad som 
eventuellt kunde ursäkta oss. 
Problemet är vad vi är. Vi 
människor syndar igen och igen 
eftersom vi förförs till det av vår 
egen natur. Det som smutsar ner 
en människa är det som kommer 
från hennes innersta,  som till  
 exempel onda tankar som leder  

  till stöld, mord, otrohet i 
äktenskapet, begär efter det som tillhör andra, ondska, bedrägeri, 
utsvävningar, avund, skvaller, högfärd och all annan dårskap. (Markus 7:21-22) 
 

I Guds ögon är varje synd allvarlig. 

Vi måste beakta att detta bibelord räknar upp tankar, ord och gärningar inom helt 
olika delar av våra liv. Ibland begränsar vi vår föreställning av synd till brott som mord 
eller rån. Men Bibeln tillåter inte denna begränsade tolkning av synden. Allt som inte 
når upp till Guds höga krav är synd. Allt ofullkomligt som vi säger, gör eller tänker är 
synd. Och om vi är helt ärliga: Vem kan någonsin påstå: „Jag är fri från all skuld 
och har ett rent samvete”? (Ordspråksboken 20:9) Kan du? 
 
 

Synd är uppror mot Guds styre och hans lagar. 

Men de som fortsätter att synda är emot Gud, för varje synd är emot Guds vilja. 
(Första Johannesbrevet 3:4) Ingen lag tvingar oss att ljuga, bedra, ha orena tankar eller 
att synda överhuvudtaget. Du bestämmer själv. När vi överträder Guds goda 
förordningar och därmed medvetet missaktar Gud är detta allvarligt eftersom Gud 
inte ser genom fingrarna med det. Gud är en rättvis domare som blir upprörd 
varje dag över de gudlösa. (Psalm 7:12) Gud kommer aldrig att ha överseende med 
synden. Vi kan vara säkra på att ingen synd kommer att förbli ostraffad. Delvis 
drabbas vi av Guds straff redan i detta liv. Men den slutgiltiga bestraffningen kommer 
efter döden, vid domedagen. Ja, var och en av oss ska svara för sig själv inför 
Gud. (Romarbrevet 14:12) 
 
 
 

7. Vår framtid utan Gud  
   Människan styr mot evigt fördärv  
    
Vi har många olika föreställningar om vad som kommer att hända när vi dör. Vissa 
menar att allting då tar slut; andra menar att vi alla kommer till himlen. Åter andra tror 
på en ort där syndaren renas inför ett liv i himlen. Men inget av detta står i Bibeln. 
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Guds ord säger någonting helt annat och är mycket tydligt.  

Det är människans lott att en gång dö och sedan dömas. (Hebreerbrevet 9:27) Den 
som har rätt relation med Gud kommer att få tillträde till himlen för att tillbringa 
evigheten i Guds underbara närvaro. För alla andra väntar ett annat ställe. Deras 
straff kommer att bli att gå under för evigt, och bli skilda från Herrens ansikte. 
De får aldrig se hans ära och makt. (2 Thessalonikerbrevet 1:9) Bibeln använder för 
detta tillstånd oftast ordet ”helvete”.  

  

Helvetet finns på riktigt. 

Helvetet uppfanns inte av kyrkan. 
Bibeln talar till och med oftare om 
helvetet än om himlen. Jesus frågade 
en gång dåtidens troende: Hur ska ni 
kunna undkomma helvetets dom? 
(Matteus 23:33) Det var inte bara en 
retorisk fråga. Jesus talade även på 
andra ställen om detta. Men jag säger 
er: Frukta Gud, som har makt att 
döda och sedan kasta i helvetet. 
(Lukas 12:5) 

 

Helvetet är ett förskräckligt ställe. 

Det finns många bilder som beskriver denna ort. Det är bilder av ett ställe som 
präglas av lidande. Det talas om mörker och eld. De onda människorna ska de 
kasta i den brinnande ugnen. Där kommer man att gråta och skära tänder. 
(Matteus 13:42) Det är hårda ord, men de är sanna. Människorna som hamnar där är 
förbannade av Gud. Där finns inget gott – ingen hjälp eller lättnad. 
 

Helvetet är ett slutgiltigt ställe.  

Ur helvetet finns ingen utgång och ingen återkomst, alltså inget undkommande. Det 
betyder att människan efter döden inte längre kan växla mellan helvetet och himlen. 
Dessutom finns det en stor klyfta som skiljer oss åt. Ingen härifrån kan ta sig 
över till dig, och ingen kan heller komma över hit. (Lukas 16:26) Skräcken, 
ensamheten och lidandet i helvetet tjänar inte till att omskola människorna utan som 
ett evigt straff. 
 

Helvetet är ett självvalt ställe. 

Men nej, du vill inte lyssna, och så samlar du på dig ett fruktansvärt straff. Men 
det kommer en vredens dag då Gud ska vara alla människors rättvisa domare. 
Var och en ska få den lön han förtjänar. (Romarbrevet 2:5-6) I helvetet och i himlen 
finns alltså bara frivilliga. Guds vrede kommer att träffa de som avvisade Jesus 
Kristus under sin livstid och istället levde i orättfärdighet. De avvisade Guds 
räddningserbjudande. De ville leva här utan Gud, och Gud accepterar deras beslut. 
Därför kan man inte beskylla Gud för att vara orättvis. 
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Skrämsel eller kärlek? 

Kristna blir ibland anklagade för att skrämmas med begreppen ”synd” och ”helvete”. 
Men vad ska Gud göra? Ska han låta människorna gå förlorade? Är det kärlek? 
Bibeln berättar om Guds motiv: Jag fostrar och straffar ständigt alla som jag 
älskar. (Uppenbarelseboken 3:19) Med tanke på helvetet bör du noga tänka över ditt liv. 
 
 
 

8. Att vara religös räcker inte  
   Jesus Kristus är nyckeln  
     
Vi är ”obotligt religiösa”. 

I alla kulturer finns hundratals försök att stilla vår längtan efter frid med Gud. I 
världens religioner riktar sig detta sökande mot solen, månen och stjärnorna; mot 
jord, eld och vatten; mot bilder av trä, sten eller metall; mot fiskar, fåglar och andra 
djur. Människan tillber otaliga gudar och andar. Även i vår till synes upplysta värld blir 
t ex pengar och kärlek snabbt till avgudar. Jag ser mig om, men här finns ingen. 
Av dessa kan ingen ge besked, ingen ge ett svar på min fråga. Se, de är alla 
förgängliga, deras verk är ingenting, deras avgudabilder är vind och tomhet. 
(Jesaja 41:28-29) 

Religiositet kan inte ta bort 
synden. 

Trossamfund ska hjälpa människan att 
komma till rätta med Gud. Men där 
dessa kräver egna ansträngningar av 
oss för att räddas kan de inte hjälpa 
oss. Det är så eftersom även vår bästa 
religiositet inte duger för Gud. Gud 
kräver fullkomlighet. Genom mänskliga 
och religiösa prestationer eller 
erfarenheter - om det så är dop, 
kommunion, konfirmation, 
gudstjänstbesök, böner, insatser som 
kräver tid och kraft, bibelläsande eller 

vad som helst utplånas inte en enda synd. 
  

Genom goda gärningar jämnar vi inte ut våra onda gärningar. 

Om du vill sluta fred med Gud måste du lita på Jesus erbjudande. Frälsningen är 
nämligen inte en belöning för det goda vi har gjort. Därför kan ingen av oss 
skryta med den. (Efesierbrevet 2:9) 
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Religiositet kan inte ändra på människans syndiga natur. 

Vårt beteende är inte det egentliga problemet utan bara ett symptom. När vi går i 
kyrkan eller deltar i andra religiösa evenemang känns det kanske bra men det ändrar 
inget av vårt egentliga tillstånd. Hur kan du begära renhet hos en som är född i 
orenhet? (Job 14:4) 
 

Mycket bra – men det räcker inte.  

Att besöka en gudstjänst eller att läsa Bibeln är inte fel. Det är bra att besöka en 
gudstjänst eller att läsa Bibeln och att be. Gud har till och med befallt oss att göra 
detta. Men detta gör oss inte till kristna.  
 
 
 

9. Gud söker kontakt med oss 
   Jesus Kristus är unik  
   
Om våra egna gärningar inte kan rädda oss, hur kan det då överhuvudtaget vara 
möjligt att komma till himlen? Är vi chanslösa? För att svara på denna fråga är det 
avgörande att förstå vad som hände när Jesus dog och vad hans död kan betyda för 
oss.  

 

Eftersom Gud är helig och rättvis 
måste han straffa vår synd.  

Men Bibeln säger också: Gud är kärlek.  
(1 Johannesbrevet 4:8) Gud hatar visserligen 
synden men han älskar syndarna och vill gärna 
förlåta dem. Hur kan vi få förlåtelse när Guds 
rättvisa kräver vår andliga och kroppsliga död? 
Bara Gud kunde lösa detta problem – och han 
gjorde det genom Jesus Kristus. Gud sände sin 

Son som hela världens Frälsare.  
(1 Johannesbrevet 4:14) 
 

Gud son blev människa. 

  rots att Jesus helt var människa behöll han sitt  
gudomliga väsen. För i Kristus finns Guds fullkomlighet i mänsklig gestalt. 
(Kolosserbrevet 2:9) Jesus Kristus är unik. Bibeln förkunnar det upprepade gånger.  
 

Hans födelse var unik.  

Han hade ingen mänsklig far. Genom den Helige Andes övernaturliga kraft blev 
Jesus till i en jungfrus kropp. Ängeln svarade: Den helige Ande ska komma över 
dig, och Guds kraft ska omsluta dig. Därför ska det barn du föder vara heligt, 

och kallas Guds Son. (Lukas 1:35) 
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Hans ord var unika.  

Också där gjorde hans ord djupt intryck, för människorna kände att det var 
Gud själv som talade genom hans ord. (Lukas 4:32)  
 

Hans under var unika. 

När Jesus tillfrågades om sin legitimitet visade han på sina gärningar: blinda har fått 
sin syn, lama går omkring, leprasjuka har blivit friska, döva hör och döda har 
fått liv igen (Matteus 11:5) 
 

Hela hans liv var unikt.  

Han har blivit frestad på samma sätt som vi, även om han inte en enda gång 
föll för frestelserna och syndade. (Hebreerbrevet 4:15) Detta bekräftar att Jesus som 
människa lydde Guds lagar i alla avseenden. Därför skulle han inte ha behövt lida 
syndens straff som är döden. Ändå fängslades han med hjälp av falska anklagelser. 
På grund av falska vittnesmål dömdes han och korsfästes slutligen på en kulle i 
Jerusalem. Men hans död var ingen ”olycklig slump”. Men Gud följde sin uppgjorda 
plan och tillät er att spika fast honom vid korset och döda honom. 
(Apostlagärningarna 2:23) Fadern sände sonen med målet att han skulle ta på sig 
syndens straff, vilket Jesus gjorde av fri vilja. Ja, jag har kommit för att ge mitt liv 
och på så sätt göra många fria. (Matteus 20:28)  

 

Hans död var lika unik och betydelsefull som hans liv.   

Vägen till frälsningen (befrielsen från synden) i Jesus Kristus kan sammanfattas i 
följande bibelord: För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin 
ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. 
(Johannes 3:16)  
 

Förresten: berättelsen om Jesus Kristus kan du läsa om i Bibeln, den finns i de första 
fyra böckerna i Nya Testamentet. 
 
 
 

10. Guds kärlek blir synlig  
      Jesus Kristus ger allt för oss  

 
Om Jesus finns det mycket att berätta, bl a om hans fantastiska under och hans 
föredömliga liv. Men slutligen toppas allt detta av det Bibeln berättar om hans död 
och hans uppståndelse. Men vad är så speciellt med detta att Bibeln ägnar dessa 
händelser så stor uppmärksamhet? Svaret är: Han dog i vårt ställe och han bar våra 
synder för att rädda oss.  
 

Jesu dog i vårt ställe.  

Inför Guds heliga väsen är syndare skyldiga och förlorade utom räddning eftersom 
Gud kräver ett rättvist straff för varje synd. Men istället för att döma oss läser vi i 
Bibeln om en genialisk utväg: Men Gud visade sin stora kärlek till oss genom att 
sända Kristus att dö för oss, medan vi fortfarande var syndare. (Romarbrevet 5:8)  
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    Det var en underbar räddningsaktion som Jesus 
var beredd att ta sig an. Han tog vår plats för att 
betala för våra synder. Kristus fick också möta 
lidande. Trots att han själv var fullständigt 
oskyldig och inte hade gjort någon som helst 
synd, fick han dö för oss och våra synders 
skull. (1 Petrusbrevet 3:18) Genom detta visar Gud 
sin kärlek till oss. 
 

Jesus bar våra synder och dog.  

Här visar sig Guds helighet. Kristus död var inte  
    på låtsas. Straffet för synden behövde betalas till 

fullo. Jesus led fruktansvärda kval. När han hängde på korset skrek han: Min Gud, 
min Gud, varför har du övergett mig? (Markus 15: 34) I detta ögonblick vände Gud 
sig bort från sin älskade son som fick genomlida straffet att vara skild från Gud. När 
Jesus intog vår plats blev han ansvarig för våra synder som om han själv hade begått 
dem.  
 

Jesus dog för vår räddning. 

Genom att Gud uppväckte Jesus från de döda på tredje dagen bekräftade han att 
han accepterade hans offer som full betalning för våra synder. …och som genom 
helighetens Ande med kraft har bevisats vara Guds Son efter uppståndelsen 
från de döda: Jesus Kristus, vår Herre. (Romarbrevet 1:4) Genom detta lades 
grunden för den fullständiga förlåtelsen  för alla människor som annars för evigt vore 
förvisade till helvetet. 
 
Vad har allt detta med dig att göra? Hur kan du få gemenskap med Gud? Hur blir 
Jesus din personlige räddare? 
 
 

 

11. Mitt beslut  
     Att finna räddningen  

 
Vill du bli räddad?  

Vill du få gemenskap med Gud? När Gud har visat dig vad du saknar och om du vill 
bli räddad av honom så måste du vända dig till Gud och tro på vår Herre Jesus 

Kristus. (Apostlagärningarna 20:21) 
 

Att vända om till Gud.  

Här handlar det om en helt ny livsinställning. För detta behövs en attitydförändring. 
Du måste erkänna att du är en syndare som gör uppror mot en helig och älskande 
Gud. En förändring av ditt hjärta är också nödvändig – sann sorg och skam över det 
onda med din synd. Sedan måste du vara beredd att ge upp synden för att ge ditt liv 
en ny inriktning.  
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Jag uppmanade alla att överge sin synd, vända sig till Gud och bevisa sin 
omvändelse genom att göra goda gärningar. (Apostlagärningarna 26:20) Det är vad 
det handlar om. 

 

Omvändelse innebär: att följa 
en ny väg.  

Att av hela sitt hjärta sträva efter att 
leva så att det behagar Gud. Det 
betyder att med sitt hjärta bekänna: 
Du är Messias, den levande 
Gudens Son (Matteus 16:16) Det 
handlar om att helt och hållet lita på 
Jesus Kristus som gav sitt liv för  

  dig. När vi var helt hjälplösa och 
utan någon utväg, kom Kristus - just vid rätt tidpunkt - och dog för oss som 
levde i synd och som inte brydde oss om Gud. (Romarbrevet 5:6) 

 

Villospår. 

Din stolthet och ditt syndiga väsen vill att du hellre ska lita på din egen anständighet 
och religiositet. Men du har inget val. Du kan inte lita på någon annan än Kristus, 
eftersom bara han kan rädda dig. Eftersom han är evig finns han alltid hos Gud 
för att be för oss och kan fullständigt och för alltid frälsa alla som kommer till 
Gud genom honom. (Hebreerbrevet 7:25)   
 

Att gå från tanke till handling.  

Om Gud har visat dig vad som saknas dig och lagt ner en önskan i dig att vända dig 
till Kristus, gör det nu! Men hur gör man? Bekänn inför Gud att du är en skyldig och 
hopplöst förlorad syndare och be Kristus av hela ditt hjärta att han räddar dig. Be 
också om att han blir herre i ditt liv så som han förtjänar att vara. Be även om att han 
hjälper dig att låta bli att synda och att leva för honom.  
 

En ärlig bön kan låta så här. 

Gud. Jag har förstått att jag hittills levt utan dig och att synden skiljer oss åt. Jag ber 
dig förlåta mig mina synder. Tack för att du, Jesus Kristus, dog i mitt ställe och att du 
uppstod. Jag bjuder in dig att vara medelpunkten i mitt liv nu. Tack för din kärlek till 
mig. AMEN. 
 

Gud håller vad han lovat. 

För om du öppnar munnen och bekänner att Jesus är Herre, och litar på att 
Gud har uppväckt honom från de döda, så blir du frälst. (Romarbrevet 10:9) Den 
som på ett ärligt sätt litar på Kristus som sin räddare och herre kan även lita på detta 
löfte. 
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12. Att njuta av det nya livet  
     De första stegen i ett liv som kristen 

 
Om du tror och litar på Jesus Kristus är du som en ny människa för Gud. Detta kan 
jämföras med en ny födelse och det förklarar varför du nu har en helt annan relation 
till Gud. Bibeln kallar detta för att man blivit ”rättfärdig”. 
 

Nu har du frid med Gud.  

När vi nu har fått det rätt ställt med Gud genom tron på hans löften, har vi 
verklig frid med honom på grund av vad Jesus Kristus, vår Herre, har gjort för 
oss. (Romarbrevet 5:1)  
 

Genom Kristus är du fri från skuld. 

Och alla profeterna har skrivit om honom och sagt att var och en som tror på 
honom ska få sina synder förlåtna genom hans namn. (Apostlagärningarna10:43)  

 

Du tillhör nu Guds familj.  

Men åt alla som tog emot honom, 
gav han rätt att bli barn till Gud. 
(Johannes 1:12)  
 

Din evighet är säkrad. 
Det blir alltså ingen fällande dom 
för dem som tillhör Kristus Jesus. 
(Romarbrevet 8:1)  
 

Gud själv har kommit in ditt liv 
genom sin Helige Ande. 

I honom har också ni, när ni hörde 
   sanningens ord, evangeliet om er 

frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige 
Ande som ett sigill. (Efesierbrevet 1:13) Är inte detta fantastiskt? Nu kan du växa i ditt 
nya andliga liv. De följande fyra punkterna är därför särskilt viktiga. 
 

Bön – Tala med Gud varje dag.   

Gud blir glad när du talar med honom. Som din vän och far intresserar han sig för 
varje lite detalj i ditt liv. Tala med honom om din familj, ditt jobb, dina glädjeämnen, 
dina sorger och dina önskningar. Tacka honom för hans nåd och be om förlåtelse när 
du misslyckats. Gud lyssnar alltid till dig, han vill förlåta dig när du misslyckas samt 
stå vid din sida i allt. Du kan be honom om förlåtelse varje dag. Inte heller Guds barn 
är perfekta. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han 
förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (1 Johannesbrevet 1:9) 

När du ber måste detta inte ske vid en viss tid eller på ett visst ställe men bådadera 
kan hjälpa dig att komma till ro inför Gud och höra hans röst. När du ber vill Gud ge 
dig något – be därför regelbundet. 
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Bibeln – Basera ditt liv på Guds ord.  

Gud skulle vilja tala om för dig vad han har på sitt hjärta. Det kan han göra på olika 
sätt. Särskilt när du läser Bibeln kan du höra hans röst. Genom detta kommer du att 
allt bättre förstå hur Gud är och vad hans plan för ditt liv är. Och pröva vad som 
gläder Herren. (Efesierbrevet 5:10) Börja med ett av evangelierna i Nya Testamentet, t 
ex Lukasevangeliet. Sedan kan du läsa Romarbrevet i vilket meningen och målet 
med våra liv beskrivs på ett tydligt sätt. Den Helige Ande kommer att leda dig när du 
läser Guds ord. Du kommer så småningom att uppleva att du förstår allt mer. 

 

Gemenskap – Sök efter 
andra kristna som kan 

stödja dig i ditt trosliv.  

Gud önskar sig att vi inte lever 
våra liv för oss själva utan att vi 
möter andra kristna och bygger 
kärleksfulla relationer till 
varandra. Ni kan lära av 
varandra, lyssna på Guds ord, 
följas åt och gemensamt föra 
budskapet om Guds kärlek 
vidare till andra människor.  

 Guds vänner behöver varandra.  
     Anslut dig därför till en kristen 

församling och upplev hur gott detta är för din tro. Där kommer du även att fyllas av 
glädje när du använder de gåvor och färdigheter som Gud gett dig för andra 
människor. För Gud är detta mycket viktigt eftersom han även ger oss en varning. 
Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i 
stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen 
närmar sig. (Hebreerbrevet 10:25) 
 

Att tjäna – ett kännetecken på ditt förändrade liv som kristen. 

Vad begär Herren din Gud av dig? Bara att du fruktar Herren din Gud, att du 
vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar Herren din 
Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. (5 Moseboken 10:12) Ditt största mål bör 
vara ett liv som behagar Gud. Du bör även visa intresse för att ställa dina särskilda 
färdigheter i Guds tjänst. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda 
gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. (Efesierbrevet 2:10) Var 
beredd att berätta för andra människor vad Herren gjort för dig. Det är inte bara en 
plikt för oss som tror på honom utan även en erfarenhet som gör dig glad. Men ni 
är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för 
att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt 
underbara ljus. (1 Petrusbrevet 2:9) 
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