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Livet ar fyllt av fragor. En del ar triviala, en del mer allvarliga - och 
en del oerhort viktiga. 

Redan nu, nar du laser detta, kanske du har fragor som ror din 
halsa, din ekonomiska situation, ditt arbete, din familj eller din framtid. 

De storsta, de brannande, fragoma handlar om Gud och din relation 
till Honom. Inget i livet ar mer betydelsefullt an detta. G o d halsa, 
ekonomisk stabilitet, trygg anstallning, en nojd familj och en ljus 
framtid ar alia saker som manniskor v i l l ha. M e n aven dessa ar 
Idrgangliga och sa smaningom aven betydelselosa savida du inte 
har ett levande forhallande med Gud, ett forhallande som ar klart 
och sakert - och som varar for evigt. 

Pa foljande sidor kommer du att finna varfdr en sadan relation ar 
ett trangande behov - men ocksa bur den ar mdjiig att uppna. 

Fragoma som foljer ar de mest allvarliga men ocksa de viktigaste 
som du kan stalla. Svaren ar nagot som alia behover. 

Det ar bra om du laser dessa sidor mycket noga - och om nodvandigt 
flera ganger. 

D u har inte rad att ga miste om deras budskap. 
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Finns nagon dar? 
Detta ar en grundlaggande fraga. O m Gud inte existerar sa ar det 
meningsldst att soka efter Honom. Ty den som kommer till Gud 
mdste tro att han iir till.' Medan det ar omojligt att 'bevisa' Guds 
existens pa nagot matematiskt eller annat vetenskapligt satt, sa ar 
bevisen for Hans existens mycket overtygande. 

Ta t.ex. universums existens. Att saga att det ar resultatet av en 
olyckshandelse leder bara t i l l flera firagestallningar - och inga 
besvaras. Samma galler ' B i g Bang ' teorin. Varifran kom t.ex. 
ravaroma? Inte ens en 'big bang' kan skapa nagot fran ingenting! 
Den evolutionara tanken ar mycket utbredd, men den ar ocksa lika 
svag; hur kan 'ingenting' utan vidare bli 'nagot', for att inte tala om 
jordens alia mycket komplexa livsformer?^ 

A l i a andra teorier ar l ika brackliga. Den enda tillfredsstallande 
fdrklaringen ar derma: / begynnelsen skapade Gud himmel och 
jord. Var varld ar inte resultatet av en slumpmassig lyckofraff som 
nyttjade ravaror som alltid funnits. I stallet ar det sa, att vdrlden 
har skapats genom ett ord fran Gud, sd att det vi ser inte har 
blivit till av nagot synligt. Skapelsen hade en borjan, och det var 
Gud som gjorde att den blev dll . Ty han sade, och det blev till, 
han befallde och det stod dar. 



Den fantastiska ordningen och planlaggningen som kan ses overallt 
bestyrker skapelsen, liksom de universella lagama som haller allt 
tillsammans - alltifran rymdens omfang till mikroskopiska organismer. 
M e n en plan kraver en planlaggare och lagar, en som stiftar dessa 
- och Gud ar badadera! Gud dr den som har skapat vdrlden och 
allt som ar i den. Han som dr Herre over himmel och jord. 

M e n det starkaste argumentet som talar for en skapare ar manniskan 
sjalv. Ti l l skillnad fran alia djur, har manniskan nagot som kallas 
'personlighet'. Hon fattar intelligenta beslut, har ett samvete och 
kan skilja mellan ratt och fel. Manniskan formar att alska och visa 
medkansla. Framior allt har hon en instinkt for tillbedjan. Varifran 
fick manniskan dessa egenskaper? Varken 'evolution' eller ett 
jordskred av 'tillfalligheter' kunde ha framkallat dem. Uppenbarligen 
ar det basta svaret foljande: Och HERREN Gudformade manniskan 
av stoft frdn jorden och hldste in livsande i hennes ndsa. Sd 
hlev manniskan en levande varelse. Manniskan ar inte en 
tillfallighet; hon dr sd underbart skapad av universums Skapare. 



Talar Gud? 
Fragan ar livsviktig. Lamnade at oss sjalva vore v i belt ovetande 
om Gud. Kan du utforska Guds djuphet? Kan du utrdna den 
Allsmdktiges fullkomlighet? Gud ar bortom vart forstand och vi 
behover att Han uppenbarar Sig for oss. 

Skapelsen ar en av de viktigaste metodema genom vilken Han gor 
detta. Himlarna vittnar om Guds hdrlighet, himlavalvet 
forkunnar hans hdnders verk. Universums omatliga rymd och 
den fantastiska balansen, variationen och skonheten i derma avslojar 
en hel del om Gud som skapade den. Genom skapelsen visar Gud 
Sin enorma makt, storslagna intelligens och briljanta fantasi. Anda 

frdn vdrldens skapelse ses och uppfattas hans osynliga 
egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de 
verk som han har skapat. Ddrfor dr de utan ursdkt. 

Nar v i kommunicerar med varandra forlitar v i oss pa ord. Gud talar 
ocksa til l manniskor med ord - Bibelns ord. Nastan 4000 ganger 
enbart i Gamla Testamentet (500 ganger i de fem forsta bockema) 
fmner man uttryck sasom 'Herren talade', 'Herren befallde' och 
'Herren sade'. Detta ar orsaken ti l l att ingen profetia (i Bibeln) 
har burits fram genom ndgon mdnniskas vilja, utan ledda av 
den helige Ande har manniskor talat vad de fdtt frdn Gud. 



I ingen annan litteratur kan v i finna mangder av tydliga ocii 
detaljerade profetior framforda av man som sager sig tala fran Gud, 
ocii som sedan uppfylles til l punkt ocli pricka. Oddsen att detta 
skulle ske av en ren slump ar alldeles for enorma for att de skall 
kunna tas pa allvar. 

Sedan har v i Bibelns paverkan pa manniskors liv. higen annan bok 
har half sadan fdrmaga att kunna andra manniskors liv. Miljontals 
manniskor, har under tusentals ar, visat genom sina personliga 
upplevelser ^UHERRENS undervisning drfullkomlig, den ger sjdlen 
nytt liv. HERRENS vittnesbord dr sant, det gor enkla manniskor 
visa. HERRENS befallningar dr rdtta, de ger glddje dt hjdrtat. 
Hans bud dr klart, det upplyser dgonen. 

Efter 2000 ar har ingen expert, pa nagot omrade, motbevisat ett 
enda uttalande i Bibeln.-* Orsaken ar denna: Hela Skriften dr 
utandad av Gud. V i borde darfor acceptera det, inte som ett ord 
fran manniskor utan som Guds eget ord, nagot som det 
verkligen dr. 

3. Om du har allvarliga fragor rorande Bibeln, las Nothing but the Truth av Brian 
Edwards (Evangelical Press). 



Detta ar uppenbarligen nasta fraga som v i stoter pa. Att erkanna 
att Gud existerar ar en sak och att erkanna Gud pa det sattet att 
Han talar till oss genom skapelsen och pa sidoma i Bibeln ar en 
annan. M e n vi behover veta mer. Hurdan ar egentligen Gud? 

Bibeln ger oss manga tydliga och positiva svar pa derma enormt 
viktiga fraga. Har foljer nagra av dem: 

Gud har personlighet. Gud ar inte en 'sak', kraft eller inflytande. 
Han tanker, kanner, onskar och handlar pa ett satt som visar pa att 
Han ar en levande personlig 'Varelse' . Han ar inte bara 'mannen 
dar uppe' eller nagon sorts 'stalman'. //£-/{R£/V dr den sanne Guden, 
han dr den levande Guden, den evige Konungen. 

Gud ar en. Det fmns bara en sann Gud. Han sager att, Jag dr den 
forste och jag dr den siste, forutom migfinns ingen Gud. Anda 
har Gud uppenbarat Sig som en 'treenighet', tre Personer - Fadem, 
Sonen (Jesus Kristus) och den Helige Ande, var och en som 
verkligen, belt och flillt ar Gud. Bibeln talar om Gud, Fadem, till 
dra; den sager att Ordet (Jesus Kristus) var Gud. Och den talar 
om Herren, Anden (Gud ar ande). Aven om det bara fmns en Gud, 
sa firms det tre Personer inom Gudomen. 

Gud ar ande. Han har inga fysiska dimensioner. Han har ingen 
kropp, han har inte heller karakteristiska drag som kan definieras 



genom termer sasom storlek och form. Gud dr ande, och de som 
tillber honom mdste tillber i ande och sunning. Detta betyder 
att Gud ar osynlig. Ingen har ndgonsin sett Gud. Det betyder 
ocksa att Han inte ar bunden till en plats at gangen, utan firms 
overallt - alltid. Ar inte jag den som uppfyller himmel och jord? 
sager HERREN. Helt olikt nagon/nagot armat, detta betyder att Gud 
ar helt medveten om vad som hander overallt. Detta irmebar inte 
bara vad du gor eller sager, utan vaq'e tanke som passerar din hjama. 

Gud ar evig. Gud har ingen borjan, vilket uttrycks sa bar i Bibeln: 
frdn evighet till evighet dr du, Gud. Det har inte existerat nagon 
tid da Gud inte farms och det kommer aldrig att firmas en sadan tid 
da Gud inte kommer att existera. Gud beskriver Sig sjalv som han 
som dr och som var och som kommer. Han ar och forblir densamme 
i evighet: Jag, HERREN, har inte fordndrat mig. A l l t det som Gud 
har varit, ar Han fortfarande och kommer alltid att vara. 

Gud ar sjalvstandig. Varje annan levande varelse ar beroende av 
manniskor eller saker, och i slutandan av Gud - men Gud ar helt 
oberoende av Sin skapelse. Han kan overleva pa egen hand. Inte 
heller later han betjdna sig av mdnniskohdnder som om han 
behovde nagot, han som at alia ger liv och anda och allt. 



Gud ar helig. Han ar hdrlig i helighet, vdrdigforundran under 
lovsdng. Det firms ingen jamforelse som kan goras med Guds 
iieligliet. Ingen dr helig som HERREN, som ar iielt utan fel ocii brister. 
Bibeln sager om Honom: Dina dgon dr for rena for att se pd det 
onda. Du som inte star ut med att se ndgon ordtt. Denna heliga 
Gud kraver helighet fran oss alia. Idag ar Hans bud till oss: M skall 
vara heliga, ty Jag dr helig. 

Gud ar rattfardig. Bibeln sager: Ty HERREN dr en domens Gud; 
och att rdttfdrdighet och rdtt dr hans trons grundval. Gud ar 
inte bara var skapare och uppratthallare utan Han ar ocksa var 
domare som belonar och straffar, i nuet och infor evigheten, med 
en rattvisa som ar frillkpmhg och helt obestridlig. 

Gud ar perfekt. Hans kunskap ar ftiUkomlig. Intet skapat dr dolt 
for honom, utan allt ligger naket och uppenbartfor hans dgon. 
Och infor honom mdste vi std till svars. Gud vet allting som har 
skett, det som sker och det som kommer att ske, aven vara tankar, 
ord och gamingar. Hans vishet ar l l i l lkomlig och totalt bortom vart 
fdrstand. O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap has 
Gud! Hur outgrundliga dr inte hans domar, och hur 
outrannsakliga hans vdgar. 

Gud ar suveran. Han ar den ende och suverane harskaren over 
universum, och inget star utanfdr Hans kontroll. HERREN gor allt 



vad han vill i himlen och pa jorden, i haven och i alia djup. 
M e d Gud firms inga olyckshandelser eller 5verraskningar. Han 
skriver varldshistorien och Han ar den som utfor allt efter sin 
vilja och sitt beslut. Gud behover inga rad eller tillstand for det 
Han bestammer Sig for att g5ra. Ej heller kan nagon g5ra nagot for 
att fdrhindra Honom fran att gora det Han v i l l ; ingen kan std emot 
hans hand eller saga till honom: "Vad dr det du gor? " 

Gud ar allsmaktig. Han har makt over allt. M e d Hans egna ord 
sager Han, jag dr HERREN, allt kotts Gud. Skulle nagot vara 
omojligt for mig? Detta betyder inte att Gud kan gora allting (Han 
kan inte ljuga, eller forandras, eller gora misstag, eller synda, eller 
fomeka sig sjalv), utan att Han kan gora vad som heist som ar i 
overensstammelse med Hans gudomHga egenskaper. 

Dessa ar bara nagra fa och kortfattade beskrivningar om Guds 
egen natur och karaktar som avslojas i Bibeln. M e n det fmns andra 
sanningar om Gud i Bibeln (vi hittar en av dessa pa sidan 22), fastan 
det firms mycket om Honom som v i inte alls kan forsta. Han gor 
stora och outgriindliga ting, under som inte kan rdknas. Pa 
detta satt kan v i veta att den Allsmdktige kan vi ej finna, och 
ingen mansklig intelligens eller manskligt resonemang kan andra pa 
det. Detta borde inte forvana oss. O m vi kunde forsta Gud skulle 
Han vara ovardig var tillbedjan. 



Vem ar jag? 

Det modema livets tryck och problem driver manga manniskor till 
ett rastlost letande efter livets betydelse och mening. V i har sett en 
del av vem Gud ar; men vi manniskor da? Varfdr existerar vi? 
Varfdr ar vi har? Har det manskliga livet nagon betydelse och mening? 

Forst maste vi gora klart for oss att manniskan inte bara existerar. 
Manniskan ar mer an en slumpartad anhopning av atomer som bara 
rakade passa ihop och bildade ett paket som vi kallar 'manniskan'. 
Bibeln berattar for oss att manniskan var speciellt skapad av en 
klok och helig Gud. Gud skapade manniskan till sin avbild, till 
Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade 
han dem. Manniskan ar mer an ett hdgt staende djur eller forfmad 
apa. Manniskan skiljer sig lika mycket fran djur som djur skiljer sig 
fran gronsaker och gronsaker fran mineraler. Vad befraffar storleken, 
ar manniskan ytterst liten i forhallande t i l l solen, manen och 
stjamoma, men Gud har givit henne en unik och arofiill plats i universum. 

Detta hittar vi i ett av Guds fdrsta bud till manniskan; Ldgg den 
under er och rdd over fiskarna i havet, over fdglarna under 
himlen och over alia djur som ror sig pd Jorden! Manniskan 
blev Guds personliga representant pa jorden, med makt over alia 
levande varelser. 



M e n manniskan fick aven en speciell dignitet. Att vara skapad till 
'Guds avbild' betyder inte att manniskan fick samma storlek och 
form som Gud (vi har sett att Gud har varken 'form' eller 'storlek'), 
eller att manniskan var en miniatyr av Gud med Hans egenskaper i 
sma mangder. Det betyder att manniskan skapades som en andlig, 
fbmuftig, moralisk och ododlig varelse, med en natur som var 
flillkomlig. Med andra ord aterspeglar verkligen manniskan Guds 
heliga karaktar. 

Dessutom valde manniskan gladligen att hela tiden soka folja Guds 
bud och levde darfor i perfekt harmoni med Honom. Manniskan 
hade pa den tiden ingen 'idenfitetskris'! Hon visste precis vem hon 
var och varlor manniskan farms pa jorden, och intog fogligt den roll 
som Gud givit henne. 

Manniskan var inte bara fiillbordad och helt nojd med sin stallning i 
varlden, utan Gud var ocksa nojd med manniskan! V i vet detta 
eftersom Bibeln berattar for oss att nar Gud hade skapat fardigt, 
med manniskan som skapelsens krona, da sag (Gud) pa allt som 
han hade gjort, och se, det var mycket gott. V i d den tidsperioden 
i historien levde fullkomliga manniskor i en fiillkomlig omgivning i 
fullkomlig harmoni med varandra och i fullkomlig harmoni med Gud. 

Det ar knappast situationen idag! V a d hande? 



Vad gick snett? 
Det uppriktiga svaret pa denna fraga ar: Genom en enda mdnniska 
kom synden in i vdrlden och genom synden doden. 

At den forsta mannen ocfi kvinnan (Adam och Eva) gavs en mycket 
stor fiihet, men ocksa en allvarhg vaming: av trddet med kunskap 
om gott och ont skall du inte dta, ty den dag du dter av det 
skall du doden do. Detta var en perfekt test pa manniskans vilHghet 
att lyda vad Gud hade sagt, bara for att Han hade sagt det. M e n 
djavulen lurade Eva till otro och till att vara Gud olydig och hon 
kunde inte motsta. Och kvinnan sag att trddet var gott att dta 
av och en frojd for ogat. Trddet var lockande eftersom man 
fick forstand av det, och hon tog av frukten och at. Hon gav 
ocksa till sin man som var med henne, och han at. 

V i d detta tillfalle 'kom synden in i varlden'. Genom denna avsiktliga 
olydnad brot manniskan med Gud. 1 stailet for att alska Gud blev 
de skrackslagna for Honom: och mannen och hans hustru gomde 
sig for HERREN Guds ansikte bland trdden i lustgdrden. 1 stailet 
for att vara sakra, trygga och glada, hade deras synd gjort sa att de 
skamdes, kande skuld och var radda. 

Gud hade sagt att manniskan skulle do om hon var olydig, och hon 
var det. Doden betyder separation, och i ett fruktansvart ogonblick 



ski ldes manniskan fran G u d ; manniskan dog andl igt . 
Men manniskan borjade aven do fysiskt; och saledes hade hon bade 
en dod ande och en doende kropp. M e n det var inte allt: Adam och 
Evas bam arvde sina foraldrars fordarvade natur och syndflilla drag. 
Al l t sedan dess, har giftet fran synden sfrommat til l alia avkommor 
till Adam, liksom fororeningar fran en flodkalla, och sa kom doden 
over alia manniskor, eftersom alia hade syndat. 

Observera det viktiga ordet ' a l ia ' , vilket alltsa aven innefattar 
fdrfattaren liksom lasaren av denna sida. Kanske kommer v i aldrig 
att motas pa denna jord, men vi har detta gemensamt - v i ar syndare 
och v i haller pa att do. Om vi sager att vi inte har synd, bedrar vi 
oss sjdlva och sanningen finns inte i oss, och om vi havdar att v i 
inte haller pa att do gor vi oss lojliga. Att skamta om fakta fdrandrar 
dem inte. 

Rubriker i manga av dagens tidningar, television och radio paminner 
oss om fakta som visar pa att jorden ar i en enda rora. Det ar latt 
att fordoma vald, orattvisor, oordning och felaktiga handlingar inom 
samhallet, men innan du kritiserar andra, fraga dig sjalv om du ar 
perfekt och lever ett liv som behagar en helig Gud. A r du helt arlig, 
ren, alskvard och osjalvisk? Gud vet svaren pa dessa fragor - men 
ocksa du! Alia har syndat och saknar hdrligheten fran Gud. 
D u ar fddd syndare, du ar det av naturen, du praktiserar det och du 
gor det av fri vilja. Och det ar mycket viktigt att du inser dessa 
fakta och konsekvensema. 



Ar synden allvarlig? 
Nar en sjukdom har diagnostiserats ar det viktigt att stalla fragan: 
A r det allvarligt? M e n det ar annu viktigare att stalla denna fraga 
vid den andliga sjukdomen 'synd'. Manga erkanner glatt att de ar 
syndare for de har ingen aning om vad det betyder. De ser det bara 
som nagot av den 'manskliga naturen' eller sa ursaktar de sig genom 
att saga att 'alia g5r det'. Genom dessa uttryck undviker man det 
verkliga problemet: ar synd allvariig? Har foljer nagra saker som 
Bibeln sager om oss som syndare. 

Du ar fdrdarvad. Det betyder inte att du ar det allra samsta tankbara 
eller standigt utfdr alia synder. Det betyder inte heller att du inte 
kan skilja mellan raft och fel eller gora det som ar vanligt och 
hjalpsamt. M e n det betyder att synd har genomfrangt hela din natur 
och personlighet - ditt fdrstand, vilja, kanslor, samvete, sinnelag 
och fdrmaga att forestalla dig saker och ting. Bedrdgligare an allt 
annat dr hjdrtat, det dr obotligt sjukt. Roten till dina problem ar 
inte vad du gor, utan vad du ar! D u syndar eftersom du ar en syndare. 

Du ar fororenad. Bibeln gar rakt pa sak och haller inte tillbaka 
nagot: Ty inifrdn, fran mdnniskans hjdrta, utgdr onda tankar, 



otukt, stold, mord, dktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, 
losaktighet, avund, hddelse, hogmod och ddrskap. Observera 
att upprakningen innefattar tankar, ord och handhngar. Detta visar 
att i Guds ogon ar all synd lika allvarlig. E n del manniskor begransar 
synen pa synd till att bara galla mord, aktenskapsbrott och stold, 
men Bibeln klargor att v i ej har ratt att se pa synd pa detta satt. 
Synd ar nagonting som hindrar oss fran att uppfylla Guds fiillkomliga 
krav. Al l t som vi sager, tanker eller gor som inte ar fiillkomligt, ar 
synd. Sok svara pa denna fraga: Vem kan saga: "Jag har bevarat 
mitt hjdrta rent, jag dr frifrdn synd? " K a n du? O m inte, sa ar 
du fororenad. 

Du ar trotsig. Bibeln lar att synd bryter mot lagen, avsiktligt 
uppror mot Guds aulctoritet och lag. Ingen civil lag tvingar dig till att 
ljuga, bedraga, ha orena tankar eller synda pa nagot annat satt. D u 
valjer sjalv att synda. D u valjer att bryta mot Guds heliga lag. D u ar 
Honom olydig avsikdigt och det ar allvarligt, eftersom Gud dr en 
rdttfdrdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede. Gud 
kan aldrig ta 'latt' pa synd, och du kan vara saker pa att inte ens en 
enda synd passerar ostraffat. 

En del av Guds straff kan komma under detta l iv (aven da vi inte 
alltid inser det). Men den slutliga domen kommer att verkstallas 
efter doden. Var och en av oss skall alltsd avldgga rdkenskap 
inj'dr Gud pa Domens Dag. 



Vart gar jag 
harifran? 

Det finns manga teorier om vad som hander nar v i dor. E n del 
sager att v i tillintetgors, en del att v i kommer till himmelen. Andra 
tror att man kommer till en plats dar syndiga sjalar forbereds for 
himmelen. Bibeln ger dock inget som heist stod for dessa ideer. 

I stallet laser v i foljande: det dr bestdmt om mdnniskan att hon en 
gang skall do och sedan domas. De som har ett raft forhallande 
till Gud kommer att valkomnas t i l l himmelen for att tillbringa 
evigheten i Hans harliga narhet. A l i a andra kommer att 6// straffade 
med evigt forddrv, tort fran Herrens ansikte och hans hdrlighet 
och makt Det vanligaste ord som Bibeln anvander for detta ar 
'helvetet'. Har foljer fyra viktiga sanningar om det: 

Helvetet ar verkligt. Det ar inte nagot som har 'hittats pa av 
kyrkan ' . B ibe ln berattar mer om helvetet an vad den gor om 
himmelen och inger inga tvivel om dess existens. Den talar om folk 
som domas till Gehenna och om att kastas i Gehenna. 

Helvetet ar fruktansviirt. Det ar beskrivet i Bibeln som ett 
pinorum; den brinnande ugnen; en plats av fortdrande eld; en 



eld som aldrig slacks. Det ar en plats for lidande; dar skall man 
grata och skdra tdnder, och dar de har ingen ro eller vila vare 
sig dag eller natt. Dessa ar fruktansvarda ord, men de ar sanna. 
De som ar i helvetet ar avskilda fran allt som ar bra, forbannade av 
Gud och bannlysta fran aven den minsta hjalp eller trygghet som 
Guds narhet annars innebar. 

Helvetet ar slutgiltigt. A l i a vagar till helvetet ar enkelriktade. 
Det fmns ingen utfart. En stor gapande klyfta ar satt mellan 
helvetet och himmelen. Skracken, ensamheten och vandan i helvetet 
ar inte til l for att rena, utan for att straffa - i evighet! 

Helvetet ar rattvist. Bibeln sager att G u d kommer att doma 
vdrlden med rdttfdrdighet, och Han har full ratt att sanda syndare 
till helvetet. Nar allt kommer omkring sa ger Gud dem vad de har 
valt. De fomekar Gud har; Han fomekar dem dar. De valjer att 
leva ett ogudaktigt l iv; Han bekraftar deras val - for evigt. Gud kan 
knappast anklagas for att gora oratt eller att vara orattvis. 

M e d hansyn ti l l dessa hemska sanningar maste du tanka efter noga 
pa en fraga som stalldes till en grupp manniskor i N y a Testamentet: 
hur skall ni kunna undgd att domas till Gehenna? 



Hjalper religion? 

Manniskan har kallats for ett religiost djur. Uppslagsverket, 
Encyclopaedia of Religion and Ethics, raknar upp hundratals 
oUka vagar som manniskan sokt for att tillfredsstalla sin religiosa 
langtan och sina kanslor. De har tillbett solen, manen och stjamoma; 
jorden, elden och vattnet; avgudar av tra, sten och metall; fiskar, 
faglar och djur. De har tillbett ett orakneligt antal gudar och andar, 
vi lka har skapats av deras egen perversa fantasi. Andra har forsokt 
tillbe den sanne Guden genom en mangd olika offer, ceremonier, 
sakrament och tjanster. M e n 'religion', aven om den ar uppriktig, 
kan aldrig losa manniskans syndproblem p.g.a. atminstone tre orsaker. 

Rel ig ion kan a l d r i g t i l l f redss ta l la G u d . Religion ar 
manniskans forsok att sjalv forsona sig med Gud, men varje sadant 
forsdk ar domt att miss lyckas , ty manniskans a l l ra basta 
anstrangningar ar bristfalliga och ar darmed oantagliga av Gud. 
B i b e l n kan inte uttrycka det klarare: alia vara rdttfdrdiga 
gdrningar dr som en smutsig klddsel. Gud kraver flillkomlighet; 
religion klarar inte av detta krav. 



Rel ig ion kan a l d r i g ta bort s y n d . Dina fortjanster kan 
aldrig upphava dina synder. Goda gamingar kan aldrig eliminera 
daliga gamingar. Nar en person blir fdrlaten av Gud, sa beror det 
inte pa grand av gdrningar, for att ingen skall beromma sig. 
Inga rel igiosa anstrangningar el ler upplevelser - barndop, 
konfirmation, dop, nattvard, kyrkobesok, bon, gavor, tidsoffer, 
fortjanster, bibellasning eller nagonting annat kan eliminera en enda 
synd. 

Rel ig ion kan a l d r i g a n d r a manniskans syndful la 
natur. E n persons beteende ar inte problemet, det ar bara ett 
symptom. Grundfelet firms i manniskans hjarta, och manniskans 
natur visar pa att hennes hjarta ar korrupt och fordarvat. 
Regelbimdna kyrkobesok samt deltagande i religiosa ceremonier 
kan gora sa att du kanner dig bra, men de kan aldrig gora dig bra. 
Kan det komma en ren fran en oren? Nej, inte en enda! 

En del av de ovan angivna religiosa aktivitetema ar uppenbarligen 
'bra' i sig sjalva, t.ex. att ga i kyrkan, att lasa Bibeln och att be; ty 
Gud sager att v i skall gora dessa saker. M e n du kan aldrig forvanta 
dig att de skall ratta till ditt forhallande med Gud. Dessa aktiviteter 
ar inte bara ofdrmogna att astadkomma detta - att fdrlita sig pa 
sadana okar faktiskt syndabordan samt domen. 



Finns det nagot svar? 
Ja det finns det! - och Gud har forsett oss med det. Bibelns budskap 
kan summeras i : Ty sd dlskade Gud vdrlden att han utgav sin 
enfodde Son, for att den som tror pd honom inte skall gd 
fdrlorad utan ha evigt liv. 

Tidigare sag v i att en rattfardig och helig Gud maste straffa synd. 
M e n Bibeln sager oss ocksa att Gud dr kdrlek. Samtidigt som 
Gud hatar synd, alskar Han syndare och langtar efter att forlata 
dem. M e n hur kan en syndare bli fdrlaten pa ett rattfardigt satt, nar 
Guds lag kraver dennes andliga och fysiska dod? Endast Gud kunde 
losa detta problem och Han gjorde det genom personen Jesus 
Kristus. Fadern har sunt sin Son som vdrldens Frdlsare. 

Gud-Sonen blev manniska genom att antaga mansklig natur. Trots 
att Jesus blev sann manniska, forblev Han anda helt ut Gud. Bibeln 
sager att / honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. 
Han forblev lika mycket Gud som om Han inte hade blivit manniska; 
Han blev lika mycket manniska som om Han inte var Gud. Jesus 
Kristus ar darfor unik och Bibeln bekraftar detta pa manga satt. 
Avlandet av Honom var unikt; Han hade ingen biologisk far, utan 
avlades pa ett mirakulost satt av den Helige Ande och foddes av en 



jungfru, som bar Honom i sitt skote. Hans ord var unika: och 
manniskoma kdnde sig trdjfade av hans undervisning, eftersom 
han talade med makt och myndighet. Hans under var unika: Han 
vandrade omkring och botade alia slags sjukdomar och krdmpor 
bland folket, och v id flera tillfallen uppvackte Han aven de doda. 
Hans karaktar var unik: Han blev frestad i allt liksom vi, men 
utan synd sa att Gud-Fadem kunde saga om Honom: "Denne dr 
min Son, den Alskade. I honom har jag min glddje. " 

Observera sista meningen! Detta betyder att som manniska hdll 
Jesus t i l l M l o ut Guds lag och var saledes inte foremal for syndens 
dubbla dodsstraff. Anda sa blev Han arresterad p.g.a. hopkokade 
anklagelser, domd p.g.a. falska bevis och slutligen korsfast i 
Jerusalem. Denna dodsdom var inte bara ett infall eller oundviklig 
olyckshandelse. A l l t var en del av Guds faststdllda plan och 
beslut. Fadem sande Sonen i syfte att betala syndens dodsdom 
och Jesus kom villigt. Hans egna ord sager att orsaken ti l l att Han 
kom in i varlden var att ge sitt liv till losen for manga. Hans dod, 
liksom Hans liv, var unik. 

Det ar livsviktigt att du forstar vad som hande nar Jesus dog och 
vad Hans dod kan betyda for dig. 



Var for korset? 
Hela Bibelns undervisning pekar pa Jesu dod. Varken Hans flackfria 
liv, eller Hans underbara undervisning, eller Hans kraftfulla under 
ar det som Bibeln fokuserar sig pa. A l l t detta ar viktigt, men framfor 
allt annat sa kom Jesus in i varlden for att do. V a d ar det som g5r 
Hans dod sa viktig? Svaret ar att Han dog som en 'stallforetradare', 
en 'syndbarare' och en 'fralsare'. 

Jesus - S t a U f o r e t r a d a r e n . Detta arbevis pa Guds karlek. 
Syndare ar skyldiga, forlorade och hjalplosa infor Guds ansikte och 
Hans heliga lag, som kraver straff for varje synd. Hur skulle de 
kunna fly undan Guds rattfardiga vrede? Bibelns svar ar detta: Gud 
bevisar sin kdrlek till oss genom att Kristus dog i vart stdlle, 
medan vi dnnu var syndare. Som en del i en fantastisk 
raddningsplan erbj5d Gud-Sonen att intaga syndamas plats och ta 
pa sig det rattfardiga straffet for deras synder. Guds syndfrie Son 
led och dog frivilligt lor dem, rdttfdrdig led han i ordttfdrdigas 
stdlle. 

Jesus - S y n d b a r a r e n . Detta visar pa Guds helighet. Det 
fanns inget 'falskt' om Jesu dod. Straffet forandras synder betalades 



helt genom Guds syndfrie Sons dod. Da Han hangde pa korset 
utropade Han: "Min Gud, min Gud, varfdr har du overgivit mig? " 
V i d detta hemska ogonblick vande Gud lyggen till Sin alskade Son, 
som da fick utharda separation fran Gud som straffet. Observera 
hur detta visar pa Guds fullkomliga helighet. A l l synd, varje synd, 
maste bestraffas - och nar Jesus i stallet tog syndamas plats sa 
blev Han ansvarig for deras synder precis som om Han hade orsakat 
dem sjalv. Den enda man som hade levt ett perfekt l iv fick lida den 
dubbla doden i de skyldigas stalle. 

Jesus - F r a i s a r e n . Detta visar pa Guds makt. Tre dagar efter 
Hans dod var Han med kraft bevisad vara Guds Son alltifrdn 
uppstdndelsen fran de doda. Han gav manga ofelbara bevis 
pd att han levde, och Kristus aldrig mer dor; doden har inte 
Idngre ndgon makt over honom. Genom att uppvacka Jesus fran 
de doda, visade Gud pa ett kraftfullt satt att Han hade godtagit Jesu 
stallforefradande dod for syndare, som fiillstandig och fiillkomlig 
betalning for syndens straff Darfor kan Gud sedan erbjuda en 
fiillstandig och gratis benadning at dem som annars skulle bli domda 
till att tillbringa evigheten i helvetet. 

M e n pa vilket satt beror detta dig? Hur kan du komma i ett ratt 
forhallande med Gud? Hur kan Kristus bli din Fralsare? 



Efter att ha last sa har langt, kanner du en verklig onskan att bli 
raddad eller fralst? V i l l du sta i ratt forhallande med Gud? - oavsett 
kostnaden eller konsekvensema? O m inte, sa har du inte fangat det 
viktiga pa foregaende sidor. D u borde darfor lasa dem om igen, 
langsamt och noga, samtidigt som du ber Gud visa dig sanningen. 

O m Gud har visat dig vad du behover, och du vi l l bli fralst, da maste 
du ha sinnesdndringen till Gud och iron pd var Herre Jesus. 

D u maste ha en s i n n e s a n d r i n g . Detta innebar att en 
fiillstandig forandring betraffande synd maste ti l l . Det maste bli ett 
forandrat sinne. D u maste erkanna att du ar en syndare, en rebell 
mot en helig och karleksfuU Gud. Det maste bli en forandrat hjarta 
- akta sorg och skam over det usla och smutsiga som din synd 
innebar. Sedan maste du vara vi l l ig att overge synden och andra pa 
din livsvag. Gud utmanar manniskor att gora sddana gdrningar 
som tillhora sinnesdndringen. D u maste gora detta. Gud forlater 
inte synder som du ej ar vi l l ig att forsaka. Att gora sinnesandring ar 
att ga at ett annat hall, helhjartat sokande efter att leva pa ett satt 
som tillfredsstaller Gud. 

D u maste tro pa K r i s t u s . T i l l att borja med maste du 
acceptera att Jesus dr Messias, den levande Gudens Son och att 
Kristus dog i ogudaktigas stdlle. For det andra maste du tro att 
genom Sin makt och karlek ar Kristus formogen och vil l ig att radda 



dig. Ocii for det tredje betyder det egentligen att du satter din dlltro 
till Honom, fdrlitar dig pa Honom och endast Honom for att fa 
upprattelse infor Gud. Din stolta, syndfialla natur kommer att kampa 
for att du inte ska overge tilltro till din egen 'godhet' eller religion. 
Men du har inget annat altemativ. D u maste sluta fdrlita dig pa 
nagot annat och lita bara pa Krishis som kan helt och fulltfrdlsa 
dem som genom honom kommer till Gud. 

O m Gud har visat dig vad du behover gora samt gett dig denna 
langtan, vand dig till Kristus - och gor det nu! Det ar bast om du 
ber hogt till Honom; detta kan hjalpa dig att veta vad du gor. Bekann 
att du ar skyldig, en hjalplos och forlorad syndare och be med hela 
ditt hjarta att Kristus raddar dig, att Han tar sin rattmatiga plats 
som Henre i ditt liv, vilket gor det mojligt for dig att vanda dig bort 
fran synden och att leva for Honom. 

Bibeln sager att om du darfor med din mun bekdnner att Jesus 
dr Herren och i ditt hjdrta tror att Gud har uppvdckt honom 
frdn de doda, skall du blifrdlst. O m du verkligen fdrlitar dig pa 
Kristus som din fralsare och erkanner Honom som Herre, kan du 
gora ansprak pa dessa loften och se dem som dina. Var och en 
som dkallar Herrens namn skall blifrdlst. 



O m du nu forlitar dig pa Kristus, sa fmns det manga underbara 
saker som du kan gladjas at. T.ex., nu star du i ett ratt torhaliande 
med Gud. Bibeln kallar detta for att vara 'rattfardiggjord' och sager 
att dd vi alltsd har Jorklarats rdttfdrdiga av tro, har vifrid med 
Gud genom var Herre Jesus Kristus. Genom Kristus har dina 
synder blivit omhandertagna: en som tror pd honom far syndernas 
fdrldtelse genom hans namn. D u ar nu medlem i Guds familj: alia 
som forlitar sig pa Kristus har ratt att bli Guds barn. D u ar for 
evigt trygg: sd fmns nu ingen fdrddmelse for dem som dr i Kristus 
Jesus. Gud sjalv har kommit in i ditt liv genom den Helige Andes 
person: hans Ande som uppvdckte Jesus frdn de doda bor i er. 
V i l k a fantastiska sanningar dessa ar! 

N u behover du vaxa i ditt andliga liv. Har foljer fyra viktiga saker 
som du behover ge speciell uppmarksamhet at: 

B 6 n . D u har nu mojlighet att samtala med Gud som din egen Fader, 
nagot som du aldrig tidigare har kunnat gora. D u kan tillbedja Honom, 
prisa Honom for Hans harlighet, makt, helighet och karlek. D u kan 
be om daglig forlatelse. Inte ens de som blir Guds bam ar fiillkomliga, 
men om vi bekdnna vara synder, dr han trofast och rdttfdrdig, 
sd att han forlater oss vara synder och renar oss frdn all 
ordttfdrdighet. D u kan tacka Honom varje dag for Hans godhet 



mot dig. Det firms manga saker som du kommer att vilja tacka 
Honom for, daribland livets dagliga fdrmaner vilka v i sa latt tar for 
givet. M e n framfdr allt kommer du vilja tacka Honom for din 
fralsning, for att Han tog emot dig som familjemedlem, och for att 
du erhallit evigt liv. D u borde aldrig finna det svart att gora detta! 
D u kan ocksa be om Hans hjalp, styrka och vagledning i ditt eget 
och andras liv. Speciellt kommer du att vilja be for andra manniskor 
som du kanner och som ar borta fran Gud, precis som du var. 

B i b e H a s n i n g . Genom bdnen talar du med Gud; genom Bibeln 
talar Gud till dig. Darfor ar det viktigt att du laser den varje dag for 
att prova vad som dr Herren kdrt. D a g5r du detta, be Honom att 
gora sa att du forstar dess betydelse och att du lever darefter, sd 
att ni genom den vdxer. O m du behover hjalp i boq'an med att 
studera Bibeln, kontakta gama de som omnamns pa sidan 31. 

G e m e n s k a p . Nar du nu har blivit medlem i Guds familj, sa vil l 
Han att du regelbundet traffar kristna broder och sysfiar. Ldt oss 

inte overge vara egna sammankomster ... utan uppmuntra 
varandra. Detta innebar att ga med i en lokal forsamling. Se till att 
du gor detta, och sa fort som mojligt. Att valja den ratta fdrsamlingen 
ar inte alltid sa latt. D u behover hitta en forsamling som helt tror pa 



och klart och tydhgt lar ut de bibliska sanningama som du har last 
om pa dessa sidor. Personen som gav dig detta hafte borde kunna 
hjalpa dig. Genom din lokala forsamling kommer du att lara dig mer 
om Gud; du kommer att dra nytta av andra manniskors erfarenheter; 
du kommer att lara dig om Guds speciella vagledning betraffande 
dop och Herrens heliga maltid; och du kommer att upptacka gladjen 
av att dela med dig av dina gavor och formagor till andra. D u behover 
fbrsamlingen, och forsamlingen behover dig! 

T j a n s t. D u kommer att uppleva det som en forman, att du tjdnar 
HERREN, din Gud, av hela ditt hjdrta och av hela din sjdl. K o m 
alltid ihag att Gud har fralst oss och kallat oss med en helig 
kallelse. Prioritera heligheten; detta dr Guds vilja: att ni helgas. 
Sok sedan att anvanda dina speciella gavor til l att tjana Gud; kom 
ihag att v i ax skapade i Kristus Jesus till goda gdrningar. Slutligen, 
ta till vara pa tillfallen for att beratta for andra allt vad Herren har 
gjort med dig. Att beratta for andra om Kristus ar inte bara en 
skyldighet utan det ar ocksa en uppiggande erfarenhet. 

Sok fran och med nu pa ett sadant satt, att leva hela ditt l iv /d> att 
ni skall forkunna hans hdrliga gdrningar, han som har kallat 
er frdn morkret till sitt underbara ljus. 



Om du har tagit emot Herren Jesus Kristus som din personlige 
fralsare genom att lasa detta hafte och skulle vilja ta hjalp med att 
studera Bibeln, inbjuds du till att skriva til l nedanstaende adress for 
studiematerial for Bibellasning. 

D u v i l l kanske ocksa anvanda detta hafte for att beratta for andra 
om Herren Jesus Kristus. D u kan bestalla extra exemplar fran oss: 

Om du behover ytterligare hjalp, kontakta gama oss. 



Bibelcitat anvanda i texten dr hdmtadefran Svenska Folkbibeln 98: 
(undantag: de med * markerade versema ar bokstavliga oversattningar fran grekiskan) 
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Habackuk 1:13 
1 Petrus 1:16 
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Ordspraksboken 20:9 
1 Johannes 3:4 
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Lukas 4:32 
Matteus 4:23 
Hebreerbrevet 4:15 
Matteus 3:17 
Apostlagamingama 2:23 
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Sidan 24 
Romarbrevet 5:8 
1 Petrus 3:18 
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Romarbrevet 1:4 
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Romarbrevet 6:9 

Sidan 26 
Apostlagamingama 20:21* 
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Romarbrevet 5:6 

Sidan 27 
Hebreerbrevet 7:25 
Romarbrevet 10:9 
Romarbrevet 10:13 

Sidan 28 
Romarbrevet 5:1 
Apostlagamingama 10:43 
Johannes 1:12 
Romarbrevet 8:1 
Romarbrevet 8:11 
1 Johannes 1:9 

Sidan 29 
Efesierna 5:10 
1 Petrus 2:2 
Hebreerbrevet 10:25 

Sidan 30 
5 Moseboken 10:12 
2 Timoteus 1:9 
I Tessalonikema 4:3 
Efesierna 2:10 
Markus 5:19 
1 Petrus 2:9 



BRANNANDE 

FRAGOR! 
JOHN BLANCHARD 

Halsa, ekonomi, familj, framtiden — 
livet iir fullt av fragor. 

Det tlnns djupare fragor ocksa. Vem ar jag? 
Varlbr Jir jag har? Vart ar jag pa vag? Har 
livet nagon mening? 

Men de brannande fragoma handlar om Gud. 
Finns Han? Hurdan iir Han? Kan jag lara kiinna 
Honom och ta erfara Hans makt i mitt liv'.^ 
Och i sa fall, hur? 

Detta hafte gar rakt in pa dessa vitala fragor — och 
ger direkta svar pa dem pa ett enkelt och klart satt. 

Las hiiftet noga. Det kan komma att forandra ditt liv — 
evighet. 
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