Hva’ nu, hvis

DU

havde været

HER

den 11. september 2001?

En dag, der begyndte som enhver anden dag!

va’ nu, hvis du havde været i World Trade
Center den 11. september 2001? Hvad ville der
være sket med dig? Du kunne være blevet
dræbt, og så måtte du stå over for Gud. „Det tilfalder
menneskene at dø én gang, men derefter dommen.”
(Hebræer 9:27) Du ville være kommet i Himlen eller
Helvede for evigt (Lukas 16:22-23). Hvis du var
blevet dræbt den 11. september ved du med
sikkerhed, at du ville være kommet i Himlen?
Bibelen siger, at du kan være 100% sikker på, at du
er på vej til Himlen, men du skal første vide disse fire
ting:
1. Du er en synder. Gud er hellig, ingen synd eller
synder kan komme i himlen. „For alle har syndet og er
kommet til kort for Guds herlighed.” (Romer 3:23)
Synd er at overtræde Guds lov. Det er at gøre noget,
som Gud siger du ikke må, eller undlade noget, som
Gud siger du skal. De 10 Bud viser, at vi alle er
syndere. Det 9. bud siger: „Du må ikke aflægge falsk
vidnesbyrd mod din næste (lyve).” Har du nogensinde
løjet? Ja, og når du lyver, er du en løgner! „Alle
løgnere skal have deres del i søen, der brænder med ild
og svovl.” (Åbenbaring 21:8) Stjæle, begære,
misbruge Guds navn, gøre oprør mod forældre m.v.
DU er SKYLDIG. For du har fornærmet Gud, ved at
overtræde hans bud.
2. Straffen for synd er død i helvede. „For syndens løn
er døden.” (Romer 6:23a) Mange mennesker tror, at de
vil komme i Himlen, fordi de gøre mere godt end
ondt. Andre tror, at fordi de er døbt, vil de komme i
Himlen, når de dør. Og nogen sætter deres lid til deres

kirke for at få evigt liv. Bibelen siger ikke, at gode
gerninger, barnedåb, konfirmation eller kirkegang er
syndens løn. Bibelen siger, at syndens løn er døden.
3. Herren Jesus Kristus betalte straffen for vor synd.
„Men Gud bevidner sin kærlighed til os, ved at Kristus
døde for os, mens vi endnu var syndere.” (Romer 5:8)
Jesus Kristus er Guds Søn. Han er fuldt ud Gud og
fuldt ud menneske. Efter han levede et syndfrit liv
her på jorden, blev Herren Jesus korsfæstet, og
blødte og døde for vore synder. Efter tre døgn i
graven opstod han, hvorved han beviste, at han er
Gud og har al magt over synden, Satan og døden.
Syndens løn er døden. Jesus betalte syndens løn for
os.
4. Du skal tage imod Guds betaling for din synd. „For
syndens løn er døden, men Guds gave er evigt liv ved
Jesus Kristus, vor Herre.” (Romer 6:23) En gave er
gratis. Evigt liv er ikke noget vi fortjener, det er en
gave vi tager imod. Romer 6:23 giver os to
muligheder: Vi kan selv betale for vore synder, ved
at dø og komme i Helvede, eller vi kan tage imod
Guds gave, evigt liv, så vi kommer i Himlen, når vi
dør. Romer 10:13 fortæller os, hvordan vi tager
imod Guds vidunderlige gave, evigt liv. „For enhver,
som kalder på Herrens navn, skal blive frelst.” Frelst fra
hvad? Hvis du var ved at drukne, og nogen kastede
et redningsbælte ud til dig, så ville du sige, at
vedkommende havde reddet dig fra at drukne.
Når du beder og stoler på, at Herren Jesus Kristus
tilgiver din synd og bliver din Frelser, frelser han dig fra

straﬀen for synd og død i Helvede. „Hvis vi bekender
vore synder, er han trofast og retfærdig og tilgiver os
vore synder....” Vil du stole på Herren Jesus Kristus
som din Frelser - at han alene tilgiver din synd og
giver dig evigt liv i Himlen? Ønsker du det, skal du
bede oprigtigt til Herren lige nu, brug dine egne
ord. Indrøm, at du er en synder, der ikke fortjener at
komme i Himlen. Fortæl Herren, at du vender dig
bort fra din synd. Bekend, at Guds Søn, Jesus Kristus,
døde på korset for din synd. Bed nu Herren Jesus
Kristus tilgive dine synder og om at blive din Frelser
og Herre, så du kommer i Himlen, når du dør. Tak
Herren, fordi han har frelst dig. Bed alt i Jesu Kristi
navn, Amen.
Skriv til os og lad os vide, hvis du har besluttet dig til at stole
på Jesus Kristus som din Frelser efter at læse denne traktat.
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