Valget
Velge hva?
I dette valget er det bare to alternativer!
Himmel eller Helvete
Hva du må gjøre for å bli frelst, og nå himmelen?
TRO
Jesus sier i Johannes evangelium 3,16: "For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin
sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv."
Hva menes det så med å tro på Jesus? I Bibelens språkbruk betyr det å ha tillit til, å stole
på. Å tro på Jesus betyr at jeg gir meg helt, hele mitt liv, til ham og stoler på ham.
Jeg tror at han er Guds sønn som døde for all verdens synder, også mine, og at han
frelser dem som kommer til ham.

Hva du må gjøre for å gå fortapt, og et evig liv i helvete?
INGENTING
Jesus sier i Johannes evangelium 3,18 : "Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han
ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn."
Du trenger ikke å gjøre noen ting for å gå fortapt. Du er allerede fortapt hvis du ikke tror
på Jesus som din Frelser og Herre. Og hvis du ikke foretar deg noe med din fortapte
stilling, vil du fortapes for evig.
Du behøver ikke leve i umoral og skam eller søle deg til i synd og last for å gå fortapt. Du
trenger ikke spotte Guds hellige navn eller forbanne Guds hellige bok. du behøver ikke
proklamere din vantro på Jesus og hans soningsdød. Du behøver ikke å gjøre noen ting,
ikke å gi akt på Jesu kall, ikke å ta imot hans tilbud om fri nåde ‐ dette er den sikre vei til
fortapelse ‐ men.......

Du behøver ikke å gå fortapt:
"Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst!" (Ap.Gj. 16,31)

