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Jesus ønsker å tilgi deg akkurat nå. Han ønsker at du
skal skrive ditt navn i livets bok nå. Han elsker deg og
har demonstrert sin kjærlighet for deg ved å dø på
korset i ditt sted. Det finnes fire ting du må tenke på
og handle etter hvis du ønsker å kvalifisere deg for å gå
til himmelen. Jeg representerer disse med de første fire
bokstavene i alfabetet: A, B, C og D.
ADMIT - INNRØMME at du er en synder. Fortell Gud at
du personlig har syndet i dine tanker, ord og
handlinger. Fortell Ham at du tar ansvar for alle dine
synder. Tilstå overfor Ham alle de syndene du har
begått og som du kan huske på. Tilstå disse, navngi
dem overfor Ham én etter én. Snu ryggen til dem og
forlat alle dine synder og syndige metoder. Bestem
deg for at du er ferdig for all tid med den typen av
liv. Gud vil ikke tilgi deg hvis du ikke er bestemt,
med Hans hjelp, på å sette en stopper for alle dine
synder og syndige metoder.
BELIEVE - TRO at Jesus Kristus døde på
korset i ditt sted. Hvis du tror på dette,
avviser du også ethvert annet system
eller filosofi som foreslår at en mann
kan forenes med Gud utenfor et personlig
forhold til Jesus Kristus. Hvis du virkelig tror at Jesus
er den eneste måten som Gud har gitt for mennesket
tl å komme inn i himmelen, vil du ta i mot Ham
personlig i ditt hjerte og liv. Du vil også ønske å
gjøre det med en gang før det blir for sent, men
CONSIDER - VURDER kostnaden ved å følge Ham. Jesus
vil at du elsker og adlyder Ham i alt og i all evighet.
Når som helst som kravene til Jesus motsier dine
egne ønsker eller kravene til noen annen person eller
personer, må du adlyde Jesus, uansett kostnaden for
deg selv. Er du klar til å forlate dine egne interesser
daglig til fordel for Jesus' interesser? Er du klar til å
bli ledet i nye retninger av Ham? Er du forberedt tl å
lide og ved behov dø for Ham? Hvis du er forberedt
til å følge ham til enhver pris, skal du akkurat nå

"Herre Jesus, jeg er en arm synder. Jeg har innrømmet mine
synder overfor Deg og forlatt dem fullstendig. Jeg tror med hele
mitt hjerte at Du døde på korset for meg. Kom inn i mitt hjerte nå
og ha total frihet til å lede meg på alle Dine måter. Skriv mitt
navn i livets bok, så jeg aldri vil gå tapt, men i stedet komme for å
være med Deg i himmelen en dag. Gjør det nå med en gang,
Herre. Amen."
Hvis du har mottatt Herre Jesus ved å be bønnen ovenfor
med alvor, har Han kommet inn i ditt liv og skrevet ditt
navn i livets bok, og du vil aldri gå tapt. Følg ham til
enhver pris.
Gud velsigne deg i overflod!
Professor ZACHARIAS TANEE FOMUM

PRODUSERT AV The Book Ministry
Christian Missionary Fellowship International

Denne traktaten ble gitt til deg av:

NB: DET ER IKKE TILLATT Å REPRODUSERE NOEN DEL AV DENNE PUBLIKASJONEN UTEN TILLATELSE.

✁

Returner denne kupongen til adressen ovenfor
Jeg ønsker å komme uten forpliktelse fra min side og gratis:

❏ En av publikasjonene dine ❏ Et hjemmebesøk
❏ Informasjon om den nærmeste studiecellen for Bibelen
Min kontakt:
Etternavn
fornavn

DO - GJØRE noe med det. Inviter Jesus til å komme inn
i ditt liv som din Herre og Frelser. Du kan motta
Ham ved å be som følger:

Telefon: +47 40 48 15 75
E-post: tracts@ztfministry.org
Nettsted: ztfministry.org

SLIK MOTTAR DU JESUS KRISTUS

➜

og adlød Ham hele resten av livet. Du kan bli en av de
som sikkert går til himmelen. Du kan bli en akkurat
nå gjennom positivt valg.
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HVOR VIL DU TILBRINGE EVIGHETEN?
TIDEN GÅR SVÆRT FORT!

Hvis du er seksti, har du kanskje fortsatt femten år å leve!
Hvis du er femti, har du kanskje fortsatt tjuefem år igjen!
Hvis du er førti, har du kanskje fortsatt trettifem år igjen!
Hvis du er tjuefem, har du kanskje fortsatt femti år igjen!
Hvis du er femten, har du kanskje fortsatt seksti år igjen!
Disse tallene antar at du kanskje lever til du er syttifem.
Men det er to ting å nevne med hensyn til dette.
For det første, det er ingen garanti for at
du kommer til å leve så lenge. Det kan
hende at du dør før dette. Hvis du noen
gang har vært på kirkegården, har du
sikkert lagt merke til at det finnes
graver der for folk i ulike aldre: én
måned, ett år, fem år, femten år, tjue år,
tretti år, femti år, seksti år og så videre.
Hvis du så enda nøyere etter, ville du sett
at det fantes en grav der noen døde ved
den alderen du er i nå. Du er derfor ikke for
ung til å dø. Døden kan komme plutselig.
Det er ikke sikkert at den varsles på forhånd. Du har blitt
advart. Selv om du har perfekt helse, er det mange
årsaker som kan føre til en plutselig død: en flystyrt, en
motorulykke, forgiftning, fall og så videre. Dette kan sette
en brå stopper for livet ditt. Så det spiller ingen rolle
hvor ung eller hvor bra din helse er. Plutselig kan døden
ramme deg, selv om du bare er femten.
Det er enda et aspekt i dette. Tenk et øyeblikk. Er det
noen sykdom i kroppen din? Det kan være en hjerte-,
lever-, lunge- eller nyresykdom. Du kan faktisk ha kreft
eller en annen dødelig sykdom, men symptomene er ikke
merkbare for deg ennå.
Hvilken som helst av de
sykdommene du har og kjenner til eller som du har og ikke
kjenner til, kunne akselerere i utvikling og ta livet ditt i
løpet av noen timer eller dager! Du vil kanskje snart stå
overfor evigheten. Det kan skje tidligere enn du tror.
For det andre, selv om du ble garantert livet inntil du blir
syttifem, hvor mange år har du fortsatt å leve? Tiden går
veldig fort. Selv om du tror at du fortsatt har femti år på
deg, kunne disse også forsvinne snart. De årene som er
igjen for deg er færre i dag enn de var i går, og i morgen
vil du ha enda færre.

Hvert minutt som går, fører deg nærmere døden. Du er en
person som er i ferd med å dø! Du begynte å dø
allerede på din første fødselsdag!
Bibelen sier: "For hva er vel deres liv? Dere er jo bare en
røk som viser seg en liten stund og så er borte!" (Jakobs
brev 4:14). Du burde be med salmen ved å si: "Herre, la
meg få vite min ende, hvor mange mine dager
skal bli! La meg få vite hvor forgjengelig
jeg er. Se, som en håndsbredd har du satt
mine dager, min livstid er som intet for deg.
Sannelig, bare tomhet er hvert menneske, hvor
fast han enn står." (Salmenes bok 39: 5-6).

DØDEN VIL IKKE VÆRE SLUTTEN
Hvis livet var kort og usikkert og døden den
endelig slutten, ville det ikke være mye å
bekymre seg for. Problemet er at den fysiske
døden ikke er slutten. Døden er bare begynnelsen,
porten til enda et liv. Bibelen sier "Og likesom det er
menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom"
(Hebreerbrevet 9:27). "Og jeg så de døde, små og store,
stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble
åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som
var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga tilbake
de døde som var i det, og døden og dødsriket ga fra seg
de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine
gjerninger" (Åpenbaringen 20:12-13).
Døden vil være begynnelsen av evigheten. Du vil fortsette
å leve i milliarder og milliarder av evighetsår etter at du
dør. Du kan velge å ikke tro på livet etter døden, men når
du kommer dit, vil du være en overbevist troende, men det
vil være for sent å gjøre noe med det.

TO SKJEBNER VENTER DEG VED DØDEN
Alle mennesker vil tilbringe evigheten i én av to plasser.
De vil tilbringe den enten i ildsjøen (helvete) eller i
himmelen. Om ildsjøen sier Bibelen: "Men de feige og
vantro og vanhellige og morderne og horkarene og
trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere - deres
del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er
den annen død" (Åpenbaringen 21:8).

De som ender i den brennende sjøen vil bli der i all
evighet. Satan skal være herre og konge over helvete.
De som tjener ham på noen måte nå, vil være der med
ham for evig. Bibelen sier "Og djevelen som forførte
dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også
dyret og den falske profeten var. Og de skal pines dag
og natt i all evighet" (Åpenbaringen 20:10). Bibelen
legger til "Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen.
Dette er den annen død: ildsjøen. Og hvis noen ikke ble
funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen"
(Åpenbaringen 20:14-15).
Ikke alle vil føres til ildsjøen. Noen mennesker vil gå til
himmelen. Bibelen sier om himmelen: "Det skal ikke
lenger være noen forbannelse. Guds og Lammets trone
skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal
se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner.
Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe
og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de
skal være konger i all evighet" (Åpenbaringen 22:3-5).
"Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos
dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være
hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver
tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og
ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For
de første ting er veket bort" (Åpenbaringen 21:3-4). De
vil gå til himmelen og bli værende i nærvær av Gud og
Jesus for evig. Det kommer til å være vidunderlig!

DU KAN BLI EN AV DE SOM SIKKERT
GÅR TIL HIMMELEN

De som vil være i ildsjøen, vil ha én kvalifikasjon: De
syndet, men angret ikke radikalt med hensyn til sin
synd, forlater sin synd på alle måter, vender seg helt
mot Jesus Kristus som døde på korset for å redde dem
fra helvete og følger Ham alle dager på jorden. De vil
være der fordi de avviste, enten aktivt eller passivt, Guds
tilbud om å redde dem fra helvete gjennom døden og
oppstandelsen av Herre Jesus Kristus. De vil være der
etter negativt valg.

De som vil være i himmelen, vil ha én kvalifikasjon: De
syndet, men angret seg radikalt med hensyn til sin synd,
forlot sin synd og syndefulle måter, og vendte seg helt
til Herre Jesus som døde på korset for dem, og mottok
Ham i sine hjerter og liv som deres Herre og Frelser,

