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GUD SKAPTE DEE VERDE OG ALT SOM LEVER — 1
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. –1 Mosebok 1:1
For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden... –Kolosserne 1:16
Velsignet være dere av Herren, himmelens og jordens skaper! Himmelen er Herrens himmel, men
jorden har han gitt til menneskenes barn. –Salmene 115:15, 16
Jorden var fullkommen da Gud ga den til menneskeheten. Les dette heftet for å se hva som
skjedde.
GUD SKAPTE OSS — 2

Da sa Gud: "La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De
skal råde (herske) over...all jorden..." –1 Mosebok 1:26

MEESKET BLE TIL E LEVEDE SJEL — 3
Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket
ble til en levende sjel*. –1 Mosebok 2:7

"Så sa Gud Herren: "Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en
medhjelp..."Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et
av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av
mannen, en kvinne, og førte henne til mannen. –1 Mosebok 2:18, 21, 22
*Med levende sjel" menes at vi alltid vil finnes, på et eller annet sted.
ADAM OG EVA VAR ULYDIGE MOT GUD — 4
Vi må aldri lytte til djevelens stemme.
Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og
vokte den. Og Gud Herren bød mennesket: "Av hvert tre i hagen kan
du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av,
for den dag du eter av det, skal du visselig dø." –1 Mosebok 2:15-17
SLANGEN, OGSÅ KALT DJEVELEN ELLER SATAN, SÅDDE TVIL OM GUD'S
AUTORITET OG FORTALTE EN LØGN.
Da sa slangen til kvinnen: "Dere kommer slett ikke til å dø!" Kvinnen så nå at treet var godt å ete
av, og at det var en lyst for øynene - et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun...og
åt. Hun gav også sin mann...og han åt. –1 Mosebok 3:4, 6
ADAM OG EVA KUE IKKE LEGER BLI VÆREDE I EDES HAGE — 6
Så viste Gud Herren ham ut av Edens hage og satte ham til å dyrke
jorden, som han var tatt av. Han... satte kjerubene og det luende
sverd...for å vokte veien til livets tre. –1 Mosebok 3:23, 24
DET VAR E ALVORLIG DAG FOR MEESKEHETE — 7
DA ADAM OG EVA SYDET
...Likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden
slik trengte gjennom til alle mennesker... –Romerne 5:12
Noe vi må huske Alle mennesker er født med en syndig natur og vil en dag dø, fordi døden kom
ved synd (Les igjen Romerne 5:12).
GUDS PLA FOR Å FRELSE OSS FRA — 8
SYDE VAR Å SEDE SI EESTE SØ
Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse
sitt folk fra deres synder. –Matteus 1:21 For i ham [Jesus Kristus] bor hele

guddommens fylde legemlig. –Kolosserne 2:9
For å nå menneskeheten, måtte Guds sønn komme som en menneskelig
baby.
JESUS ER GUD–I MEESKELIG FORM — 9
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og tok
bolig [levde] iblant oss... –Johannes 1:1, 14
Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt..: "Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
og de skal gi ham navnet Immanuel - det betyr: Med oss er Gud. " –Matteus 1:22, 23
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal
kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Freds-fyrste. –Jesaja 9:6
JESUS KRISTUS — VÅRT FULLKOME OFFER — 10
...Som ikke visste au synd... –2 Korinter 5:21
Han som ikke gjorde synd... –1 Peter 2:22
Intet offer (offergave) var FULLKOMMENT nok til å ta bort synd. For det
er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. –Hebreerne 10:4
Jesus er Guds lam. "...Se der Guds lam, som bærer verdens synd!" –Johannes 1:29
JESUS GA SITT LIV FOR Å FRELSE OSS — 11, 12
Jesus ble naglet til et trekors fordi onde mennesker hatet Ham. Men Hans død var Guds plan.
Jesus ofret sitt liv, av egen fri vilje, for å frelse deg og meg fra våre synder. Jesus sa: "Ingen tar det
fra meg [Mitt liv], men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har
makt til å ta det igjen..." –Johannes 10:18
VI ER FORLØST VED BLODET AV GUDS LAM
...dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri (tilbake),
men Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. –1 Peter 1:18, 19
ITET AET OFFER KA TA BORT SYD
...er vi blitt helliget [gjort hellige] ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. –Hebreerne
10:10

Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort [regnet rettferdig] ved hans blod, ved ham
bli frelst fra vreden. –Romerne 5:9
...Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. –Lukas 23:42
Denne røveren trodde på Jesus og ble frelst.
...Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!
–Lukas 23:43
Denne røveren trodde ikke på Jesus, så han ble ikke frelst.
Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss
mens vi ennå var syndere [ulydig mot Gud]. –Romerne 5:8
ALLE SOM TROR PÅ GUDS SØ HAR EVIG LIV — 13
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham,
ikke skal fortapes, men ha evig liv. –Johannes 3:16
Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte [førte] oss over i sin elskede Sønns rike. I
ham har vi forløsningen*, syndenes forlatelse. –Kolosserne 1:13, 14
*Med forløsning menes at vi har blitt kjøpt tilbake.
HA ER OPPSTÅTT! — 14

Men engelen tok til orde og sa til kvin- nene: "Frykt ikke! Jeg vet at dere
søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er opp- stått, slik som
han sa. Kom og se stedet hvor han lå!" –Matteus 28:5, 6

JESUS KOM TILBAKE FRA DØDSRIKET — 15
Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all
evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket [helvete]. –Johannes' åpenbaring 1:18
"...Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve." –Johannes 14:19
Fordi Kristus har overvunnet døden og har nøklene til dødsriket, trenger vi ikke lenger frykte

døden. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. –Salmene 56:4
(Se side 46 angående Guds løfter).
JESU KA FRELSE DEG OG GÅR I FORBØ FOR DEG
Men han har et prestedømme som...blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment
[fullstendig] frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn [be]
for dem. –Hebreerne 7:24, 25
DU OG JEG KA HA EVIG LIV — 16
EVIG LIV
Hvilken vei velger DU?
Jesus Kristus er VEIEN til evig LIV hos Gud.
Djevelen (Satan) er veien til evig DØD (fortapelse).
Denne gutten velger den riktige veien til evig liv.

EVIG DØD
HVA VELGER DU? — 17
...Så velg i dag hvem dere vil tjene... –Josva 24:15
...Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt! –5 Mosebok 30:19
JESUS ER VEIE TIL EVIG LIV
Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant
mennesker, som vi kan bli frelst ved. –Apgj 4:12
Jeg, jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelser. –Jesaja 43:11
HVORFOR MÅ VI VELGE JESUS FOR Å FÅ EVIG LIV? — 18-21
1. Det var Kristus som kom.
...Jeg er kommet for at de skal ha liv... –Johannes 10:10
2. Det var Kristus som elsket oss og døde for oss.
...Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg. –Galaterne 2:20

Jesus ble menneske, kjøtt og blod slik som oss, ...for at han ved døden
skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri
alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. –Hebreerne
2:14, 15
3. Bare Jesu blod renser oss fra våre synder.
...For blodet er det som gjør soning [tilgir], fordi sjelen er i det. –3
Mosebok 17:11
...Og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. –1 Johannes 1:7
I ham har vi forløsningen [frelse], syndenes forlatelse. –Kolosserne 1:14
4. Det var Kristus som oppstod fra de døde.
For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger
noen makt [herredømme] over ham. –Romerne 6:9
Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som
døde og oppstod for dem. –2 Korinter 5:15
Jesus sa: "...Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve." –Johannes 14:19
5. Vi må ha Kristi Ånd i oss for å oppnå evig liv.
...Kristus i dere, håpet om herlighet. –Kolosserne 1:27
Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste
Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige [fysiske] legemer ved sin Ånd, som bor
i dere. –Romerne 8:11
SE TIL AT KRISTI ÅD BOR I DEG
...Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til. –Romerne 8:9
JESUS ELSKER ALLE BAR — 22
Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet dem. –Markus 10:16
Jesus elsker meg–det vet jeg–for det forteller Bibelen meg.
Men Jesus kalte dem til seg og sa: "La de små barn komme til meg og
hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til!" –Lukas 18:16

Slik er det heller ikke deres himmelske Fars vilje at en eneste av disse små skal gå fortapt [bli
ødelagt eller gå fortapt til evig tid]. –Matteus 18:14
Uansett hvem du er eller hvor du bor, så elsker Jesus deg og døde for din skyld. Jesus ønsker din
kjærlighet også. Du kan vise din kjærlighet til Jesus ved å være lydig mot Ham. Dersom dere
elsker meg, da holder dere mine bud. –Johannes 14:15
En ung gutt viser ved sine gjerninger om hans ferd vil bli ren og rett. –Ordspråkene 20:11
HVORDA DU KA FIE VEIE TIL GUD — 24-28
1. Bekjenn at du er en synder (se side 7).
Alle har syndet og står uten ære for Gud. –Romerne 3:23
2. Kom til Gud gjennom Jesus Kristus.
For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. –1
Timoteus 2:5
Derfor kan han [Jesus] også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham... –Hebreerne
7:25
Jesus sa: "...Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte [kaste] ut." –Johannes 6:37
3. Omvend deg fra dine synder.
(Omvendelse betyr at man er "angrende nok til å slutte og synde").
Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet... –Apgj 3:19
Herren ...har tålmodighet [langmodighet] med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men
at alle skal komme til omvendelse. –2 Peter 3:9
4. Bekjenn dine synder for Jesus.
(Med bekjennelse menes å fortelle eller innrømme).
"Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig så han forlater
oss syndene..." –1 Johannes 1:9
Skriv på linjene nedenfor bibelverset 1 Johannes 1:9, som du finner på den
bedende hånden på side 25.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

5. Omvend deg fra dine synder.
(Med omvendelse menes å oppgi eller slutte med).
Den som skjuler sine overtredelser, har ingen lykke. Men den som bekjenner dem og vender seg
fra dem, finner miskunnhet. –Ordspråkene 28:13
Vik fra ondt og gjør godt!... –Salmene 37:27
6. Tro på Jesus Kristus.
For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt
hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.
–Romerne 10:9
...Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus! –Apgj 16:31
For av nåde er dere frelst, ...det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger,
for at ikke noen skal rose seg. –Efeserne 2:8, 9
7. Motta Jesus Kristus i ditt hjerte og liv.

Bare du kan åpne døren til ditt hjerte og invitere Jesus inn. Jesus sa: "Se, jeg
står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg
gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg." –Johannes'
åpenbaring 3:20
Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de
som tror på hans navn. –Johannes 1:12

BE DEE BØE — 29
Dersom du aldri har bedt før, og du trenger hjelp til å be, kan bønnen nedenfor hjelpe deg:

Kjære Herre Jesus,

Takk for at du døde på korset for å ta bort mine synder. Jeg er lei meg for alle
de gale tingene jeg har gjort. Jeg ber deg komme inn i mitt hjerte og bo der for

alltid. Jeg ber deg rense mitt hjerte akkurat nå. Jeg mottar deg som min egen
Frelser og Herre. I ditt navn ber jeg om dette, Amen.
MED JESUS I DITT HJERTE HAR DU EVIG LIV — 30
...Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet... –1
Johannes 5:11, 12
...Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg...er gått over fra døden til livet.
–Johannes 5:24
Når kroppen din dør kommer du til Herren (2 Korinter 5:8).
...Kristus i dere, håpet om herlighet. (Kolosserne 1:27).
Hvis du har bedt Jesus om å tilgi dine synder, og du tror på Herren Jesus Kristus som din Frelser,
skriv ditt navn nedenfor:
HVORDA FORTSETTE Å FØLGE JESUS — 31

Les vers fra Bibelen (Guds ord) hver dag og gjem dem i ditt hjerte
ved å lære utenat spesielle vers som er til hjelp for deg. (Mange av
dem er i denne lille boken).
Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom [det du tror
på], til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.
–2 Timoteus 3:16

SAKK MED JESUS I BØ ÅR SOM HELST — 32
Takk Jesus for alle de gode tingene i livet. Pris Ham for de ting Han har gjort for deg, samt
at Han frelste deg. Be Ham om alt det du trenger. Be i Jesu navn.
...Dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. –1 Johannes 5:14
...Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. –Johannes 16:23
...Be for hverandre... –Jakob 5:16
...Be for dem som forfølger dere. –Matteus 5:44

E BØ JESUS LÆRTE SIE DISIPLER — 33
(En disippel er en person som følger Jesus).
Jesus lærte sine disipler å be på denne måten:
"...Fader vår, du som er i himmelen! Helliget [hellig] vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din
vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som
vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er
riket og makten og æren i evighet. Amen." –Matteus 6:9-13
Denne bønnen bør vi lære utenat. Troende ber ofte denne bønnen høyt sammen.
GUDS TI BUD LÆRER OSS HVORDA VI SKAL LEVE — 34
(2 Mosebok, kapittel 20)
De fire første handler om vår kjærlighet til Gud
1. Du skal ikke ha andre guder foruten meg.
2. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen...Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem...
3. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn...
4. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!
De seks siste handler om vår kjærlighet til mennesker
DE TI BUD (FORTSETTELSE) — 35
5. Hedre din far og din mor...
6. Du skal ikke slå i hjel.
7. Du skal ikke drive hor. (Med "hor" menes seksuell utroskap mot sin mann eller kone).
8. Du skal ikke stjele.
9. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.
10. Du skal ikke begjære...hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.
LYDIGHET MOT GUD GIR OSS SVAR PÅ VÅRE BØER
Og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er til behag for
ham. –1 Johannes 3:22
DE TO VIKTIGSTE BUDEE — 36
Kjærlighet til Gud
1. Han sa til ham: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all
din forstand." Dette er det største og første bud. –Matteus 22:37, 38
Kjærlighet til mennesker

2. Men et annet er like stort:"‘Du skal elske din neste som deg selv."
–Matteus 22:39
Alle de ti bud (side 34 og 35) er inkludert i de to viktigste budene.

KJÆRLIGHET
KJÆRLIGHET ER DET STØRSTE AV ALT — 37
Det store "kjærlighetskapitlet"
(1 Korinter 13:1-8, 13)
1

Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende

malm eller en klingende bjelle. 2Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all
kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.
3Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men
ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. 4Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten

misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blå-ser seg ikke opp. 5Den gjør ikke noe
usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. 6Den gleder seg ikke
over urett, men gleder seg ved sannhet. 7Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
8Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er
tunger, skal de opphøre, eller det er kunnskap, skal den ta slutt. 13Men nå blir de stående disse

tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.
GUD ER KJÆRLIGHET
...Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. –1 Johannes 4:16
JESUS VIL AT DU SKAL VITE IL ADRE — 39
(hjemme, på skolen, i kirke/menighet, hvor som helst)

Jesus sa: "...Gå hjem til dine egne og fortell alt det Herren har gjort for deg,
og at han har vist barmhjertighet mot deg." –Markus 5:19

HVA SOM KJEETEGER ET EKTE GUDS BAR — 40

Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.
–Johannes 13:35
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet [tålmodighet], mildhet, godhet,
trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. –Galaterne 5:22, 23
ET SAT GUDS BAR TILGIR ADRE
For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser [feil], da skal også deres himmelske Far
tilgi dere. –Matteus 6:14
7 TIG SOM GUD HATER
Stolte øyne, falsk tunge, og hender som utøser uskyldig blod, et hjerte som legger onde planer,
føtter som haster til det som er ondt, et falskt vitne som taler løgn, og den som volder strid
mellom brødre. –Ordspråkene 6:17-19
KJØDETS GJERIGER: — 41
Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt [sex mellom ugifte personer], urenhet,
skamløshet, avgudsdyrkelse, troll- dom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet,
splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere
på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. –Galaterne
5:19-21
...Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til
unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere
eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. –1 Korinter 6:9,10
LA JESUS FYLLE DEG MED SI ÅD OG GJØRE DEG RE
...Dere er blitt helliget [gjort hellig], dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår
Guds Ånd. –1 Korinter 6:11
HELVETE ER ET VIRKELIG STED JESUS HJELP! — 42
JESUS
(Les Lukas 16:19-26.)

Tro fullt og fast på Jesus Kristus. Han vil skrive ditt navn inn i Livets

Bok. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han
kastet i ildsjøen. –Johannes' åpenbaring 20:15
HJELP!
JESUS ER DE EESTE VEIE TIL GUD — 43
...Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. –1 Johannes 5:11
For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. –Romerne
6:23
Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet,
men Guds vrede blir over ham. –Johannes 3:36
Jesus sier til ham: "Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg."
–Johannes 14:6
HIMMELE ER ET VIRKELIG STED — 44
I Johannes' åpenbaring 21 så han en ny himmel og en ny jord.

"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." Og han som satt
på tronen sa: "Se, jeg gjør alle ting nye!..." –Johannes'
åpenbaring 21:4, 5

Johannes så også den Hellige by, det nye Jerusalem, komme
ned fra himmelens Gud. ...Og staden var av rent gull, lik klart
glass. Grunnsteinene i byens mur var prydet med alle slags
kostbare edelstener... –Johannes' åpenbaring 21:18, 19

JESUS HAR FORBEREDT ET STED — 45
FOR ALLE DEM SOM TROR PÅ HAM
La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var
det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og
når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg,

for at også dere skal være der jeg er. –Johannes 14:1-3
FORTELL ADRE OM DISSE GODE YHETEE
Jesus sa: "...Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!" –Markus 16:15
...Den vise fanger sjeler. –Ordspråkene 11:30
GUDS LØFTER TIL SIE BAR — 46
...Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. –Hebreerne 13:5
For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. –Salmene
91:11
...Og ingen kan rive dem ut av min Fars hånd. –Johannes 10:29
...Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! –Matteus 28:20
Frykt ikke for det du skal lide! ...Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets
krone. –Johannes' åpenbaring 2:10
...Om jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg. –Mika 7:8
Rop til meg, og jeg vil svare deg... –Jeremia 33:3
JESUS KOMMER IGJE — 47
Alle vil bli oppreist fra de døde.
...For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal komme ut, de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens
oppstandelse. –Johannes 5:28, 29

De døde i Kristus skal opprykkes først.

Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem
rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for
alltid være sammen med Herren. –1 Tessalonikerne 4:17
Vær på vakt, våk! For dere vet ikke når tiden er der. –Markus 13:33

PÅ HVILKE MÅTE VIL JESUS KOMME? — 48
Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham... –Johannes' åpenbaring 1:7
Vokt deg for falske "Kristus'er" eller falske profeter.
Om noen da sier til dere: "Se, her er Messias," der," så tro det
ikke! Om de altså sier til dere: "Se, han er ute i ørkenen!" – så gå
ikke dit ut. Eller: "Han er i rommene der inne!" – så tro det ikke.
–Matteus 24:23, 26
JESUS VIL KOMME PÅ HIMMELES SKYER I ETT
U
For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal
Menneskesønnens komme være...Og alle folk på jorden...skal se
Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet." –Matteus 24:27, 30
HYRDE-SALME
(Salme 23)
1En salme av David. Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. 2Han lar meg ligge i

grønne enger, han leder meg til hvilens vann. 3Han styrker min sjel, han fører meg på
rettferdighets stier for sitt navns skyld.
4Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din
kjepp og din stav, de trøster meg. 5Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver

mitt hode med olje, mitt beger flyter over.
6Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus

gjennom lange tider.
If you are interested in receiving additional Scripture booklets, write to the publisher in English
at the address below or order online:
World Missionary Press, Inc.
P.O. Box 120
New Paris, Indiana 46553-0120 U.S.A.

Gratis–ikke til salgs
World Missionary Press Home Page | Go to the Top of This Page

