Opdag livet

Grundlag for tro
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Hej
Vi vil gerne invitere dig til at læse dette brev. Det er en rundskrivelse, som bevidst er
rettet til alle mennesker. Indholdet er taget fra Bibelen. I parentes findes respektive
sidereference.

Du er vigtigt for mig
Jeg forstår dig sådan, som intet menneske nogensinde vil forstå dig. Alle dine ønsker,
motiver og behov er velkendte for mig. (Salmernes Bog 139, 1) Jeg ved hvornår du går til
ro og hvornår du står op igen, selv dine tanker kender jeg. (Salmernes Bog 139, 2) Jeg
kender dine veje og dine mål. (Salmernes Bog 139, 3) Selv hårene på dit hoved har jeg
talt. (Matthæusevangeliet 10, 29-31)
Jeg kendte dig allerede inden dine
forældre tænkte på dig. (Jeremias Bog 1, 5)
Jeg formede dig i moders liv. (Salmernes
Bog 139, 13) Du er ikke noget tilfælde, ikke
et resultat af evolutionen. Jeg har ønsket
og planlagt dig. Også din fremtid ligger i
mine hænder. (Salmernes Bog 139, 15-16) Du
er skabt unikt og vidunderligt. (Salmernes
Bog 139, 14) Jeg har plejet dig siden den
dag du blev født. (Salmernes Bog 71, 6) Jeg
vil give dig mange gode ting. (Jakobs
Brev 1, 17)

Jeg inviterer dig til at blive mit barn. (Johannes Evangeliet 1, 12) Da du hidtil er gået dine
egne veje og ikke har været interesseret i mig, skiltes vore veje. (Esajas‘ Bog 53, 6) Men
sådan behøver det ikke at forblive. Min søn, Jesus er vejen, som forener dig med mig
og bringer dig tilbage. (Johannesevangeliet 14, 6) Gennem ham blev min kærlighed til dig
synlig for ca. 2000 år siden. (Johannesevangeliet 3, 16) Han døde den gang på korset for
dine urigtige veje og beslutninger, så vi igen kan forsones med hinanden. (Paulus‘ Andet
Brev til Korintherne 5, 18-19+21)

Jeg har vækket Jesus fra de døde. Han lever. (Apostlenes Gerninger 10, 40) Læg dit liv i
hans hænder, så vil det lykkes. (Salmernes Bog 37, 4) Hvis du tager imod tilgivelsens
gave, står der intet i vejen mellem os mere. (Paulus‘ Brev til Romerne 8, 38-39)
Spørgsmålet er: Vil du være mit barn? (Johannesevangeliet 1, 12-13) Jeg venter på dig.
(Lukasevangeliet 15, 11-24)

Din Gud der elsker dig
Vil du lære denne Gud og hans historie bedre at kende? På siden „Opdag livet“ går
det videre.
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1. Søgning efter spor af oprindelsen
Gud starter livet
Et ofte stilled spørgsmål: Eksisterer Gud?
Det ville man godt have svar på – ikke? Hvis Gud ikke eksisterer, så er det forgæves
at lede efter ham. I Bibelen kan man læse: Den som kommer til Gud, må tro, at
han er til, og at han vil belønne alle, som søger ham. (Brevet til Hebræerne 11,6)
Selvom det ikke er muligt at bevise Guds eksistens på den videnskabelige og
matematiske måde, er der meget af det vi ved, der taler for at han eksisterer.

Universet.
Hvis man tager det som resultatet af en tilfældighed,
kaster det mange nye spørgsmål af sig – og besvarer
ingen af dem. Lige som med „Big Bang teorien“. Hvor
kom den første marterie fra? Selv ikke „Big Bang“ kan
lave noget ud af ingenting. Evolutionsteorien
anvendes i vid udstrækning; men er ikke sikkert
bevist. Hvordan kan noget udvikle sig af ingenting, til
den utroligt komplekse livsformer på Jorden? Derfor
kaldes det stadigvæk en teori.

En udførlig forklaring står i Bibelen.
I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. (Første Mosebog 1,1) Vores verden er
ikke det tilfældige produkt af et lykkeligt sammentræf af partikler "som altid har
eksisteret". Men vi erkender, at der bag skabelsen må ligge en stor intelligens.
Gennem tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord; så det, vi ser, ikke er
blevet til af noget synligt. (Hebræerbrevet 11,3) Skabelsen har sin begyndelse og
oprindelse i Gud. For han talte, og det skete, han befalede og det stod der.
(Salmernes Bog 33,9)

En fantastisk orden og konstruktion af naturen og naturens
love.
Fra universets bredde til den mindste mikroskopiske skabning har alt sin orden. Men
orden kommer ikke af sig selv og naturlovene peger også på en lovgiver. Gud, som
har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er Herre over himmel og
jord. (Apostlenes Gerninger 17,24)

Det tydeligste tegn på skaberen er mennesket selv.
Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor,
så mennesket blev et levende væsen. (Første Mosebog 2,7) I modsætning til dyrene
har han, det man kalder "personlighed". Mennesker kan tænke, føle og ønske. Han
har samvittighed, kan træffe fornuftige beslutninger og skelne mellem godt og ondt.
Han er i stand til føle kærlighed og lidenskab. Men frem for alt har han en dyb
længsel efter Gud. Hvorfra har han disse egenskaber?
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De kan helt sikkert ikke opstå ved evolution eller en kæde af tilfældigheder.
Mennesket er ikke en tilfældighed. Kong David, som skrev mange af salmerne
(sange) i Bibelen, udtrykker det på denne mål: Jeg takker dig, fordi jeg er
underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud! (Salmernes
Bog 139,14)

2. Hvad er grundlaget for vores viden?
Gud åbenbarer sig gennem Bibelen
Vi har brug for pålidelige udsagn om Gud.
En mand ved navn Job, om hvem der findes en hel bog i Bibelen, blev engang
spurgt: Kan du finde frem til det dybeste i Gud? Kan du finde ind til det inderste
i den Almægtige? (Jobs Bog 11,7) Hvad skulle han svare til det? Vi kender ikke Gud,
og er derfor afhængige af, at han åbenbarer sig for os.

Gud viser sig, f.eks. i naturen.
Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders
værk. (Salmernes Bog 19,2) Alene universet i sin størrelse og orden, dens
mangfoldighed og skønhed afslører en masse om Gud, der har skabt det. I
skabelsen af vores jord, viser Gud sin store magt, sin ubegribelige visdom og
enestående kreativitet. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans
guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans
gerninger. (Paulus’ Brev til Romerne 1,20)

Gud taler til mennesket.
Kommunikation lever gennem ord. Gud talte også til nogle få stykker. For ingen
profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af
Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. (Peters Andet Brev 1,21)
I intet andet litterært værk finder vi
sådan en overflod af entydige og
detaljerede forudsigelser, som
senere opfyldtes nøjagtigt sådan.
Når vi tænker på Jesus Kristus'
fødested, eller de nærmere detaljer
om hans efterfølgende korsfæstelse.
Det kan ikke være en tilfældighed.
Gud forfølger et mål gennem hele
Bibelen. Ethvert skrift er indblæst
af Gud og nyttigt til undervisning,
til bevis, til vejledning og til
opdragelse i retfærdighed. (Paulus’
Andet Brev til Timtheus 3,16)
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Ingen anden bog har nogensinde udfoldet en sådan
livsforandrende kraft.
Det særlige ved Biblen viser sig ved dens indvirkning på folks liv. Derfor takker vi
også Gud uophørligt. For da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke
imod det som menneskeord, men som det, det i sandhed er, Guds ord, og det
virker i jer, som tror. (Paulus’ Første brev til Thessalonikerne 2,13) Millioner af mennesker
har gennem årtusinder bevidnet med personlig erfaring: Herrens lov er
fuldkommen, den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står fast, det giver den
uerfarne visdom. (Salmernes Bog 19,8)
Den der ønsker at vide, hvordan Gud er, må læse hans ord, i Bibelen. Her kan han
findes og fortæller præcis, hvad han forventer af os.

3. Usynlig og alligevel genkendeligt?
Gud, vor Skaber introducerer sig
Hver eneste af os har sin idé om Gud. Nogle ser ham som en godmodig bedstefar
med et langt hvidt skæg, der kan lide at overse fejl. Andre ser ham som den store
himmelske politibetjent. For andre er det noget overnatuligt, ikke håndgribeligt. I
sidste ende, er det kun ham selv der kan komme med de korrekte udsagn om, hvem
han er. De følgende eksempler beskriver, hvad Gud selv har åbenbaret i Bibelen om
sit væsen.

God er ufattelig stor.
Der er mange ting, vi overhovedet ikke kan
forstå om Gud. Han gør store ting, der
ikke kan udforskes, og undere, der ikke
kan tælles. (Jobs Bog 5,9) Gud er uden for
vores rækkevidde. Menneskelig fornuft og
overvejelser kan ikke bygge bro over
denne kløft. Det burde ikke overraske os.
For hvis vi fuldt ud kunne fatte Gud, ville
han ikke være Gud. Men den Almæstige
finder vi ikke. Han er ophøjet i styrke og
ret, han krænker aldrig retfærdighed;
derfor frygter mennesker ham. De selvkloge ænser han ikke. (Jobs Bog 37, 23-24)

Gud er en person.
Gud er ikke en ting, en kraft eller en tanke. Netop som han tænker, føler, ønsker og
handler, viser han sig som en levende person. Men han er ikke blot "ham der oppe"
eller den "gode Gud" eller en slags "Superman". Men Herren er den sande Gud,
han er den levende Gud og den evige konge. (Jeremias‘ Bog 10,10)
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Gud er evig.
Gud har ingen begyndelse og ingen ende. Med ordene fra Biblen: Før bjergene
fødtes, før Jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er du Gud.
(Salmernes Bog 90,2) Der har aldrig været og vil aldig blive en tid, hvor Gud ikke
eksisterer. Gud introducerer sig selv: Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren,
han som er og som var og som kommer, den Almægtige. (Johannes’ Åbenbaring 1,8)
Og han forbliver for altid den samme. Jesus Kristus er den samme i går og i dag
og til evig tid. (Brevet til Hebræerne 13,8) Som Gud var, sådan er han stadig, og sådan
vil han altid være.

Gud er uafhængig.
Alle levende væsner er afhængig af andre levende væsner, af omstændighederne og
i sidste ende af Gud - men Gud er fuldstændig uafhængig af sin skabelse. Heller
ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget.
Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. (Apostelenes Gerninger 17,25)

Gud er retfærdig.
Biblen siger: Men Herren venter
på at vise jer nåde; lykkelig er
den, der venter på ham. (Esajas
Bog 30,18) Men Gud er ikke kun
vores Skaber og opretholder, han
er også vores dommer.
Retfærdighed og ret er hans
trones grundvold. (Salmernes Bog
97,2) Han belønner og straffer i tid
og evighed med en komplet og
uigenkaldelig retfærdighed

Gud er hellig.
Hvem er så mægtig og hellig, frygtindgydende og gloværdig, hvem gør undere
som du? (Anden Mosebog 15,11) Guds hellighed er uforlignelig. Ingen er hellig som
Herren, der er ingen uden dig, ingen klippe som vor Gud. (Første Samuelsbog 2,2)
Han er helt uden fejl og svagheder. Og denne hellige Gud kræver af os alle, at vi
skulle være hellige. Opfordringen til os i hans bog, Bibelen, er fastslået. I skal være
hellige, for jeg er hellig. (Peters Første Brev 1,16)

Gud er alvidende.
Hans viden er komplet. Ingen skabning kan være usynlig for ham, alt ligger
blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. (Brevet til Hebræerne
4,13) Gud ved alt om fortid, nutid og fremtid; alle vore tanker, ord og handlinger. Hans
visdom er perfekt og overstiger vores forståelse. O dyb af Guds rigdom og visdom
og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme og hvor usporlige hans veje!
(Paulus‘ Brev til Romerne 11,33)
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Gud er almægtig.
Se, jeg er Herren, alle menneskers Gud. Er noget umuligt for mig? (Jeremias’ Bog
32,27) Det betyder ikke, at Gud kan gøre alt. Han kan for eksempel ikke lyve og ikke
være sig selv utro. Han kan ikke lave fejl, han kan ikke synde eller benægte sig selv.
Men Gud kan gøre alt, han ønsker at gøre i overensstemmelse med sin
guddommelige natur.

Gud er kærlighed.
Dette er helt sikkert det smukkeste og vigtigste. For således elskede Gud verden,
at han gav sin enbårne søn, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes,
men have evigt liv. (Johannesevangeliet 3,16) Den søn, der er ét med Faderen, giver sit
liv for os mennesker. At give sit sit liv for en anden kan ikke overgåes af noget. Dette
er den ultimative måde at vise sin kærlighed på, og dette ikke teoretisk, men praktisk
taget.

4. Vores største formål
Mennesket blev skabt vidunderlig
Vi mennesker søger efter meningen med livet.
Hvorfor eksistere vi? Hvor kommer vi fra? Har vores liv overhovedet et mål? Først
må vi indse, at vi ikke kun "eksisterer" blot for at være til. Vi er mere end en tilfældig
opbygning af atomer i en belejligt sammensætnning. Bibelen fortæller os, at vi blev
skabt af en klog og hellig Gud som noget særligt. Gud skabte mennesket i sit
billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.
(Første Mosebog 1,27) I størrelsesammenligning med solen, månen og stjernerne, kan vi
føle små, men Gud har givet os en unik og fremtrædende position.

Vi er mere end en højt udviklet dyr.
Det kan man se ved det faktum, at vi har fri
vilje til at forme vores liv: Og Gud velsignede
dem og sagde til dem: ”Bliv frugtbare og
talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den;
hersk over havets fisk, himlens fugle og
alle dyr, der rører sig på jorden!” (Første
Mosebog 1,28) Vi blev Gud's personlige forvalter
på jorden. Vi fik ansvaret for vores eget liv og
alle andre levende væsners liv.
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Vi fik en særlig værdighed.
At være skabt "i Guds billede" betyder ikke, at vi er en mini version af Gud med de
samme egenskaber, bare i mindre mængder. Derimod betyder det, at vi er bestemt til
et fællesskab og slægtskab med Gud. Vi kan for eksempel bede og have fællesskab
med Gud. I begyndelsen levede vi mennesker i perfekte omgivelser, i et kærligt
forhold til hinanden og i perfekt harmoni med Gud.

På det tidspunkt var der ingen "identitetskrise".
Ikke kun vi mennesker fandt tilfredsstillelse og fuld tilfredshed med vores liv i verden Gud var også tilfreds med os! Det ved vi, fordi Bibelen fortæller os, at efter
afslutningen af skabelsen var alt perfekt med skabelsen af mennesket. Gud så alt,
hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. (Første Mosebog 1,31) Så
længe vi efterkom Guds anvisninger i paradis, levede vi lykkeligt og i perfekt harmoni
med Gud. Vi vidste, hvem vi var, og hvad vores formål i verden var.
Vores situation er helt anderledes i dag. Men hvorfor er det sådan? Hvad er der dog
sket?

5. Den største katastrofe i verdenshistorien
Mennesket sætter sig op imod Gud
Hvad er den største katastrofe, vi mennesker har oplevet?
Mange af overskrifterne i vores aviser, i radioen eller i fjernsynet, fortæller os, at der
er noget i vejen med verden. Det er let at beklage vold og uretfærdighed, kaos og
fiasko i samfundet; men før vi dømmer andre, burde vi finde ud af hvad de virkelige
årsager er. I Biblen står der: Derfor: Synden kom ind i verdenen ved ét
menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi
alle syndede. (Paulus’ Brev til Romerne 5,12)

Gud gav kun én eneste
begrænsning.
Vores forfædre, de første mennesker
(Adam og Eva), levede i stor frihed. “Du
må spise af alle træerne i haven. Men
træet til kundskab om godt og ondt
må du ikke spise af, for den dag du
spiser af det, skal du dø!“ (Første
Mosebog 2,16-17) Gud ønskede at teste,
om vi opretholdt den tillid der var vist os
og viste os værdige til den skænkede
frihed.
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Men djævelen fristede Eva til at mistro Guds ord og til at handle i strid med dem.
Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det
også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gave den
også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. (Første Mosebog 3,6)

I det øjeblik "kom synden til verden."
Gennem bevidst ulydighed adskilte Adam og Eva sig fra Gud. Pludselig var der en
mur mellem Gud og mennesket. I stedet for at elske Gud, blev de nu bange for ham.
Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans
kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. (Første Mosebog 3,8) I stedet for at
være sikker, glad og tilfreds, følte de nu skyld og angst på grund af deres synd.

Adskillelse var resultatet.
Gud sagde, at kontakten med ham ville brydes, så snart vi var ulydige, og det skete
også. Sådan blev vi i dette forfærdelige øjeblik adskilt fra Gud og er derfor åndeligt
døde. Siden da har der som slutresultat også været den fysiske død. Men ikke nok
med det, Adam og Eva har givet deres ødelagte og syndige natur videre til os. Og
sådan er det den dag i dag. Derfor: Synden kom ind i verden ved ét menneske,
og ved synden døden, og sådan kom den til alle mennesker, fordi alle syndede.
(Paulus’ Brev til Romerne 5,12) Bemærk det vigtige ord "alle". I det er vi alle inkluderet. Vi
er syndere, og vi skal dø. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på
vildspor, og sandheden er ikke i os. (Johannes’ Første Brev 1,8) Vores liv beviser det,
og udtalelserne i Bibelen bekræfter det.

Lever vi så på en måde, som behager Gud?
Er du altid ærlig, kærlig og uselvisk - altså helt uden skyld? Gud kender svaret på
disse spørgsmål - og du også, hvis du skal være ærlig. For alle har syndet og har
mistet herligheden fra Gud. (Paulus’ Brev til Romerne 3,23) Alle mennesker er syndere af fødsel, af natur, som resultat af deres egne handlinger og egne beslutning - og du
bør også se denne kendsgerning og dens konsekvenser i øjnene.

6. Håbløshed for evigt
Mennesket er gjort til slave af synd
Uigenkaldeligt fortabt.
Når en sygdom er diagnosticeret, stiller vi straks spørgsmålet: „Er det alvorligt?“
Dette spørgsmål skal nok nærmere stilles, når - det drejer sig om "åndelig sygdom Synd." Vi indrømmer gerne, at vi er "syndere", fordi vi formodentlig ikke ved hvad det
betyder. Vi tænker kun på den almindelige ufuldkommenhed i den menneskelige
natur, eller vi gemmer os bag udtrykket: "Men det gør alle jo!" Men med disse
udtalelser, afviger vi fra det egentlige spørgsmål: Hvor alvorlig er vores tilstand
egentlig? Bibelen giver os et klart svar.

11

Biblen siger, at vi er
ugudelige hele vejen
igennem.
Det betyder ikke, at vi ikke
kan gøre noget godt. Men
Biblen konstaterer, at synden
har invaderet alle dele af
vores menneskelige natur selv vore tanker, følelser,
vilje, vores samvittighed, sind
og vores fantasi. Hjertet er
det mest bedrageriske af
alt, det er uhelbredeligt,
hvem kan gennemskue
det? (Jeremias‘ Bog 17,9) Det
grundlæggende problem herved er ikke, hvad vi har gjort i en eller anden situation,
og måske kan undskylde for. Problemet er, hvad vi er. Vi mennesker synder igen og
igen, fordi vi bliver forført af vores egen natur. For indefra, fra menneskenes hjerte,
kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed,
ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed.
(Markusevangeliet 7,21-22)

I Guds øjne er enhver synd alvorlig.
Det er værd at bemærke, at her i dette biblevers er tanker, ord og gerninger fra alle
områder af livet nævnt. Nogle gange begrænser vi vores opfattelse af synd til
forbrydelser som mord eller røveri. Men Bibelen giver os ikke ret til en sådan
begrænset forståelse af synd. Alt, hvad der ikke opfylder Guds absolutte standarder,
er synd. Alt ufuldkomment, hvad vi siger, gør eller tænker, er synd. Og helt ærligt:
Hvem kan sige: Jeg har holdt mit hjerte rent, jeg er ren for synd? (Ordsprogenes
Bog 20,9)

Synd er oprør mod Guds suverænitet og hans love.
Enhver, som gør synden, begår også lovbrud, for synd er lovbrud.
(Johannes’ Første3,4) Ingen lov tvinger os til at lyve, snyde, have urene tanker, eller på
anden måde til at synde. Du bestemmer det selv. Hvis vi overtræder Guds gode
bestemmelser og dermed bevidst ser bort fra Gud, er det alvorligt, for Gud kan ikke
bare lade os slippe afsted med det. Gud er en retfærdig dommer. (Salmernes Bog
7,12) Gud vil aldrig tolerere synd. Vi kan være sikre på, at ingen synd forbliver
ustraffet. En del af Gud straf for vore synder når os i dette liv. Men den endelige straf
finder sted efter døden, ved dommedag. Vi skal altså hver for sig aflægge
regnskab over for Gud. (Paulus‘ Brev til Romerne 14,12)
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7. Vores fremtid uden Gud
Mennesket styrer mod evig undergang
Vi har mange forskellige ideer om, hvad der sker, når vi dør. Nogen mener, at det
hele er overstået; andre, at vi alle kommer i himlen. Andre igen tror på et sted, hvor
syndernes sjæle bliver renset for at komme himmelen. Men intet af dette bliver nævnt
i Bibelen.

Guds udtalelser er helt anderledes og utvetydig.
Og ligesom det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes. (Brevet til
Hebræerne 9,27) Den der er i det rigtige forhold til Gud, bliver optaget i himlen for at
tilbringe evigheden i Guds gloværdige nærværelse. På alle andre venter et andet
evigt opholdssted. De skal straffes med evig undergang fjernt fra Herrens ansigt
og fra hans herlighed og magt. (Paulus‘ Andet Brev til Thessalonikerne 1,9) Bibelen
bruger til denne tilstand sædvanligvis ordet "helvede".

Helvede eksisterer virkelig.
Det er ikke blevet opfundet af kirken.
Bibelen taler oftere om helvede end
himlen. Den tids hellige blev engang
spurgt af Jesus: Hvordan vil I undgå
at blive dømt til Helvede?
(Matthæusevangeliet 23,33) Dette var ikke
blot et retorisk spørgsmål. Jesus talte
også om det et andet sted i skrifterne.
Jeg vil vise jer, hvem I skal frygte:
Frygt ham, som efter at have slået
ihjel har magt til at kaste i Helvede.
(Lukasevangeliet 12,5)

Helvede er et forfærdeligt sted.
Der findes mange billeder, der beskriver dette sted. Det er billeder af et sted med
lidelse. Der er tale om et sted med mørke og ild. ...og kaste dem i ovnen med ild.
Dér skal der være gråd og tænderskæren. (Matthæusevangeliet 13,42) Det er hårde
ord, men de er sande. De mennesker, der er dér, er under Guds forbandelse. Der er
ikke noget godt at finde - selv ikke den mindste hjælp eller lettelse.

Helvede er et endeligt sted.
Fra helvede er der ingen udgang og ingen tilbagevenden, altså ingen udvej. Det
betyder, at mennesket efter døden ikke kan komme fra helvede og til himlen:
Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over
til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra.
(Lukasevangeliet 16,26) Den gru, ensomheden og kvalerne i helvede er ikke beregnet til
at gen-opdrage folk, men som en evig straf.
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Helvede er et selvvalgt sted.
Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da
Guds retfærdige dom skal åbenbares. Han vil gengælde enhver efter hans
gerninger. (Paulus‘ Brev til Romerne 2,5-6) I helvede og i himlen er der altså kun frivillige.
Guds vrede vil ramme de der har afvist Jesus Kristus i deres liv og som i stedet for
adlød uretfærdighed. De har afvist Guds tilbud om frelse. De ønskede at leve uden
Gud her på jorden; han accepterede deres beslutning. Man kan derfor ikke beskylde
Gud for uretfærdighed.

Skræmmebillede eller kærlighed?
Kristne kritiseres undertiden for at bruge udtrykkene "synd" og "helvede" som
skræmmebilleder. Hvad kan Gud gøre? Skal Gud lade folk løbe ind i problemer? Er
det kærlighed? Bibelen fortæller os om Guds motivation: Alle dem, jeg elsker,
revser og tugter jeg. (Johannes‘ Åbenbaring 3,19) I betragtning af helvede, du bør tænke
grundigt over dit liv.

8. Religiøsitet er ikke nok
Jesus Kristus er nøglen
Vi er "uhelbredeligt religiøse."
I alle kulturer er der hundredvis af forsøg på at tilfredsstille vores ønske om fred med
Gud. Vores søgning i verdens religioner er rettet mod sol, måne og stjerner; på jord,
ild og vand, til billeder af træ, sten eller metal, på fisk, fugle og andre dyr. Folk
tilbeder utallige guder og ånder. Selv i vores tilsyneladende oplyste verden bliver f.
eks penge eller kærlighed hurtigt til idoler. Jeg ser mig om, men der er ingen,
ingen af dem kan give råd, så jeg kan spørge dem, og de kan svare. Ingen af
dem er noget værd, deres gerninger er intet, deres støbte billeder er vind og
tomhed. (Esajas‘ Bog 41,28-29)

Religiøsitet kan ikke slette synd.
Religiøse fællesskaber har til formål at hjælpe
med at få bragt orden i menneskets forhold til
Gud. Men hvor det kræver en egen indsats for
vores redning, forbliver det altid forgæves. Dette
er sådan fordi selv vores bedste religiøsitet er
mangelfuld og derfor utilstrækkelig for Gud. Gud
kræver perfektion. Gennem menneskelige og
religiøse handlinger eller oplevelser - så som
dåb, nadver, konfirmation, deltage i
gudstjenester, bønner, handlinger der kræver
energi og tid, bibellæsning eller hvad som helst
andet – kan ikke en eneste synd tilbagebetales.
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Med gode gerninger kan vi ikke udligne vores dårlige gerninger.
Hvis du vil have dit forhold til Gud i orden, er du nød til at tro på Jesus‘ tilbud. Og det
skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen
skal have noget at være stolt af. (Paulus‘ Brev til Efeserne 2,9)

Religiøsitet kan ikke ændre syndige menneskets natur.
Vores adfærd er ikke det egentlige problem, den er kun et symptom. Når vi går i kirke
eller deltager i andre religiøse begivenheder, kan man godt føle sig god. Men det
ændrer ikke vores essentielle tilstand. Hvem kan gøre det urene rent? Ikke én!
(Jobs Bog 14,4)

Rigtig godt - men det er ikke nok.
En gudstjeneste eller bibellæsning er ikke forkert. For eksempel er det godt at gå til
en gudstjeneste, at læse i Bibelen og bede. Gud har selv bedt os om at gøre det.
Men disse bestræbelser bliver vi alligevel ikke kristne af.

9. Gud tager kontakt til os
Jesus Kristus viser sin entydighed
Hvis vi ikke kan reddes af vores egne handlinger, hvordan skal det så overhovedet
nogensinde lykkes at komme i himlen? Er vi chanceløse? For at besvare dette
spørgsmål, er det afgørende at forstå, hvad der skete ved Jesu død, og hvad hans
død kan betyde for os.

Fordi Gud er retfærdig og hellig, skal
han straffe vores synd.
Men Bibelen fortæller os også, at: Gud er
kærlighed. (Johannes‘ Første Brev 4,8) Gud hader
ganske vist synd, men han elsker synderne og vil
gerne tilgive dem. Hvordan kan vi blive tilgivet, når
Guds retfærdighed kræver vores åndelige og
fysiske død? Kun Gud selv kunne løse dette
problem - og han gjorde det i skikkelse af Jesus
Kristus. Faderen har sendt sin søn som verdens
frelser. (Johannes’ Første ,14)

Guds Søn blev menneske.
Selvom Jesus fuldt ud var et menneske, bevarede han stadig sit guddommelige
væsen. Kun i Kristus kan Gud findes. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og
blod. (Paulus‘ Brev til Kolosserne 2,9) Jesus Kristus er unik. Det forkynder Bibelen, igen
og igen.
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Hans fødsel var enestående.
Han havde ingen menneskelig fader. Ved overnaturlig kraft fra Helligånden, blev
Jesus undfanget i en jomfru's livmoder. Helligånden skal kommer over dig, og den
Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn der bliver født, også
kaldes helligt, Guds søn. (Lukasevangeliet 1,35)

Hans ord var enestående.
...og de blev slået af forundring over hans lære, for der var myndighed bag
hans ord. (Lukasevangeliet 4, 32)

Hans mirakler var enestående.
Da Jesus blev spurgt, hvad hans legitimering var, henviste han til sine mirakler.
Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står
op. (Matthæusevangeliet 11,5)

Hele hans liv var enestående.
Jesus Kristus blev fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. (Brevet til
Hebræerne 4,15) Det sidste bekræfter Bibelens erklæring om, at Jesus adlød Guds lov
som menneske i alle henseender. Derfor havde han ikke skullet lide dødsstraffen for
synd. Ikke desto mindre blev han arresteret under falske anklager. På grund falske
vidnesbyrd, blev han dømt og til sidst korsfæstet på en bakke nær Jerusalem. Men
hans død var ikke en "tragisk ulykke." ...ham fik i udleveret efter Guds fastlagte
bestemmelse og forudviden... (Apostelenes Gerninger 2,23) Faderen sendte sin Søn
med det formål, at han skulle tage straffen for synd på sig og Jesus gjode det frivilligt.
Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at
tjene og give sit liv som løsesum for mange. (Matthæusevangeliet 20,28)

Hans død var lige så enestående og meningsfuld som hans liv.
Vejen til frelse i Jesus Kristus kan opsummeres med dette bibelvers: For således
elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på
ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Johannesevangeliet 3,16)
I øvrigt kan beretningerne om Jesus Kristus læses i Bibelen, i de fire første
evangelier i Det Nye Testamente.

10. Guds kærlighed bliver synlig
Jesus Kristus giver alt for os
Der kan siges meget om Jesus. Hans fantastiske mirakler, hans eksemplariske liv.
Men i sidste ende kulminerer alle udtalelser af bibelske beretninger med hans død og
opstandelse. Hvad er det der er så specielt, at Bibelen giver så meget
opmærksomhed til disse begivenheder? Svaret er: Han døde i vores sted, belæsset
med vore synder og for vores frelse.
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Jesus døde i vores sted.
For Guds hellige væsen er syndere skyldige
og uigenkaldeligt tabt. For Gud kræver
retfærdig straf for enhver synd. Men i stedet
for at dømme os, kan vi læse i Bibelen om en
genial udvej: …men Gud viser sin
kærlighed til os, ved at Kristus døde for
os. (Paulus‘ Brev til Romerne 5,8) Til denne
vidunderlige redningsaktion erklærede Guds
Søn sig parat. Han gik i vores sted for at
betale for vores synd. For også Kristus led
én gang for menneskers synder, som
retfærdig led han for uretfærdiges skyld
for at føre jer til Gud. (Peters’ Første Brev 3,18) Det er her, Guds viser sin kærlighed.

Jesus døde bærende vores synd.
Dette viser Guds hellighed. Ved Kristi død blev intet "foregivet". Straffen for synd
skulle betales fuldt ud. Jesus led de mest forfærdelige kvaler. Da han hang på korset,
råbet han: “Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” (Markusevangeliet 15,34)
I dette frygtelige øjeblik vendte Gud, Faderen, sig fra sin elskede søn. Han måtte lide
adskillelsens straf. Da Jesus tog vores plads, blev han gjort ansvarlig for vore synder,
som om han selv havde begået dem.

Jesus døde for vores frelse.
Da Gud på tredje dagen vækkede Jesus Kristus fra de døde, bekræftede han, at
Jesus med sit offer havde kompenseret fuldt ud for vore synder. I kraft af
Helligånden stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra
de døde. (Paulus‘ Brev til Romerne 1,4) Dermed blev grundlaget for fuld tilgivelse lagt for
dem, der ellers ville være dømt til helvede i evighed.
Men hvad har dette med dig at gøre? Hvordan kommer dit forhold til Gud i orden?
Hvordan bliver Kristus din personlige Frelser?

11. Min beslutning
At finde frelse
Ønsker du at blive frelst?
Ønsker du at blive frelst? Når Gud har vist dig, hvad du mangler, og hvis du ønsker at
lade dig rede, så skal du høre om omvendelsen til Gud og om troen på vor Herre
Jesus. (Apostelenes Gerninger 20,21)
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At vende sig til Gud.
Det handler om en helt ny livsanskuelse. En ændring i din holdning er nødvendig. Du
må indrømme, at du er en synder, som gør oprør mod en hellig og kærlig Gud. En
forandring i hjertet er nødvendig - ægte sorg og skam ved det forkastelige i din synd.
Så skal du være klar til at opgive synd for at give dit liv en ny retning. Gud opfordre
menneskene til at vende sig til ham. ...at de skulle omvende sig og vende om til
Gud og gør de gerninger som omvendelsen kræver. (Apostlenes Gerninger 26,20) Det
er det, det handler om.

Konvertering betyder en ny
retning.
Helhjertet at bestræbe sig på, at leve
som det behager Gud. Det betyder, at
bekende af hele dit hjerte: Du er
Kristus, den levende Guds søn.
(Matthæusevangeliet 16,16) Det drejer sig om
at stole fuldt ud på Jesus Kristus, som
gav sit liv for dig. For mens vi endnu var
svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. (Paulus‘ Brev til Romerne 5,6)

Aflednings manøvre.
Din stolthed og dit syndige væsen vil helt sikkert prøve at overbevise dig om, at du
snarere bør stole på din egen anstændighed og religiøsitet. Men du har ikke noget
valg. Du må ikke stole på noget eller nogen anden end Kristus, for kun han kan rede
dig. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham,
fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. (Brevet til Hebræerne 7,25)

At omsætte ønsket til handling.
Når Gud har vist dig, hvad det er du mangler, og vækket ønsket om at du skal vende
dig til Kristus, så er det nu du skal gør det! Men hvordan fungerer det? Bekend til
Gud, at du er en skyldig og håbløst fortabt synder og bed Kristus af hele dit hjerte
om, at han skal rede dig. Bed også om, at han bliver Herren i dit liv, som han
fortjener at være det, og at han hjælper dig med at opgive synden og at leve for ham.

En ærlig bøn kan lyde sådan:
Gud, jeg har indset, at jeg til nu har levet uden dig, og gennem synden har jeg været
adskilt fra dig. Tilgiv mig for mine synder. Tak for at Jesus Kristus døde på mine
vegne og igen opstod. Jeg ønsker at du fra nu af er midpunktet i mit liv. Tak for din
kærlighed til mig. AMEN.

Gud holder sine løfter.
For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at
Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. (Paulus‘ Brev til Romerne 10,9) Den
der ærligt stoler på Kristus som Frelseren og anerkender ham som Herre, kan stole
på dette løfte.
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12. At nyde det nye liv
De første skridt i livet som kristen
Når du har sat din lid til Jesus Kristus, er du blevet et nyt menneske for Gud. Denne
begivenhed er som en ny fødsel. Dette betyder f.eks. at du nu har en helt anden
relation med Gud. Biblen kalder det at blive „retfærdiggjort“.

Du har nu fred med Gud.
Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre
Jesus Kristus. (Paulus‘ Brev til Romerne 5,1)

Gennem Kristus er problemet med din skyld afregnet.
Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få
syndsforladelse ved hans navn. (Apostlenes Gerninger 10,43)

Du hører nu til Guds familie.
Men alle dem, der tog imod ham,
gav han ret til at blive Guds børn,
dem, der tror på hans navn; I bliver
Guds børn. (Johannesevangeliet 1,12)

Din evighed er sikret.
Så er der da nu ingen fordømmelse
for dem, som er i Kristus Jesus.
(Paulus‘ Brev til Romerne 8,1)

Gud selv trådte i skikkelse af
Helligånden ind i dit liv.
I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse – i ham
blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd. (Paulus‘ Brev
til Efeserne 1,13) Er det ikke fantastisk? Nu kan du vokse i dit nye åndelige liv. De
følgende fire punkter er derfor særligt vigtige.

Bøn - Tal med Gud hver dag.
Gud glæder sig når du taler med ham. Fordi som din ven og far, han er interesseret i
hver eneste lille detalje af dit liv. Tal med ham om din familie, dit arbejde, dine
glæder, dine sorger og dine ønsker. Tak ham for hans nåde og bed om tilgivelse, når
du har syndet igen. Gud har altid et åbent øre for dig, vil tilgive dig og altid stå ved din
side. Du kan bede ham om tilgivelse hver dag. Selv Guds børn er ikke perfekte. Hvis
vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore
synder og renser os for al uretfærdighed. (Johannes‘ Første Brev 1,9)
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Når du beder, skal det ikke være på et bestemt tidspunkt eller på et bestemt sted men begge dele kan hjælpe dig med at finde fred, når du vender dig til Gud og lytter
til hans stemme. I bøn vil Gud velsigne dig - det er derfor du skal bede regelmæssigt.

Bibelen - Gør Guds Ord til grundlag i dit liv.
Gud ønsker at fortælle dig, hvad han har i sinde. Det kan han gøre på forskellige
måder. Du kan især høre hans stemme, mens du læser Bibelen. Derigennem kan du
til stadighed bedre forstå, hvordan Gud er, og hvordan hans gode plan for dit liv ser
ud. Lad kun det gælde, som behager Herren. (Paulus‘ Brev til Efeserne 5,10) Det
anbefales at begynde med et af evangelierne i Det Nye Testamente, f. eks. med
Lukasevangeliet. Derefter kan du læse Paulus' Brev til Romerne, det anskuelig gør
tydeligt meningen og formålet med vores liv. Helligånden selv vil guide dig i at læse
Guds ord. Du vil med tiden lære at forstå mere og mere.

Fællesskab - Søg efter
kristne, der kan støtte
dig i dit liv med troen.
Gud ønsker ikke, at vi skal gå
gennem livet som ensomme
krigere, men mødes med andre
kristne og opbygge kærlige
relationer. I kan lære af
hinanden, lytte til Guds ord
sammen, ledsage hinanden og i
fællesskab bringe budskabet om
Guds kærlighed til andre
mennesker. Venner af Gud har
brug for hinanden. Derfor: Bliv
medlem af i et kristent fællesskab og oplev hvor godt fællesskabet med andre af
samme tro gør. Der vil du også finde glæde i at bruge de gaver og evner, som Gud
har givet dig for andre. Det er meget vigtig for Gud, han giver også en påmindelse
herom. Og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogle har for skik, men
forman hinanden så meget mere, som I ser at dagen nærmer sig. (Brevet til
Hebræerne 10,25)

At tjene - Vis dit ændrede liv som kristen.
Og nu, Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal fryget
Herren din Gud, vandre ad alle hans veje og elske ham og tjene Herren din Gud
af hele dit hjerte og af hele din sjæl. (Femte Mosebog 10,12) Et liv som det behager
Gud, skal være dit endelige mål. Derudover bør det også være i din interesser at
stille dine særlige kompetencer til Guds tjeneste. For hans værk er vi, skabt i
Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at
vandre i. (Paulus‘ Brev til Efeserne 2,10) Vær parat til at fortælle andre mennesker, hvad
Herren har gjort for dig. Dette er ikke kun en pligt for os, som stoler på ham, men en
glædelig oplevelse. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt
folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som
kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. (Peters’ Første Brev 2,9)
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