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…død.
Hva nå? Er det ingenting? Er det reinkarnasjon? Er det 
himmelen eller helvete? Hva er det som faktisk skjer 
etter du har pustet ditt siste åndedrag? Hvis du skulle 
leve evig, ville du ikke ønsket å vite hvor du skulle, 
og hvordan det ville være der? Hva om det var nok 
ledetråder gitt oss til å finne ut nøyaktig hva som er på 
den andre siden av døden? Hva om vi faktisk kan vite 
med sikkerhet hva som skjer etter at vi dør? Ville du likt 
å vite det? Selvfølgelig ville du det, fordi: 1) Du ville likt 
å vite hvor du var på vei etter ditt siste åndedrag, og: 
2) Du ville sørget for at familien og vennene dine også 
hadde de riktige opplysningene, slik at dere alle kommer 
til samme sted.

Et italiensk ordtak sier:  
«Når spillet er over, går  
kongen og bonden  
inn i samme boksen.»1

1 Rosenfeld, J., Different People, Same Old Stuff, Lanikai Press, Las Vegas, NV, 2014.
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Glem aldri at døden er den store utjevningen. Enten 
rik eller fattig, svart eller hvit, asiatisk eller spanskættet, 
høy eller kort, utdannet eller ikke, vi er alle på vei til 
graven. Spørsmålet er: Hvor går vi etter at vi har pustet 
vårt siste åndedrag? 

Når jeg er ute og reiser, er informasjon en ting jeg ser 
etter. Detektiver kaller det bevis. For eksempel: Når jeg 
flyr ut av Atlanta, vil jeg vite hvor utgangen (gaten) min 
er, og hvordan jeg kommer til den. Så la oss si at jeg på 
denne turen skal gå ut ved Gate E1. Jeg ser på billetten 
min, og det står E1. Jeg går på de underjordiske togene. 
Jeg går ikke av på terminalene A, B, C eller D. Hvorfor? 
Beviset forteller meg at jeg skal i en annen retning. Når 
jeg går opp rulletrappene, sjekker jeg skjermene for å 
sikre at flyet mitt fortsatt går fra Gate E1. Jeg begynner 
å gå i den retningen. Jeg gir billetten min til vakten. 
Han skanner den slik at jeg kan komme om bord på 
dette flyet. Jeg går om bord i flyet og setter meg ned. Jeg 
snakker med personen ved siden av meg, og han sier at 
han skal til samme destinasjon som jeg. De kabinansatte 
og piloten kunngjør at vi er på vei mot mitt endelige 
reisemål. På dette tidspunktet er jeg ganske sikker på 
at jeg kommer til min forutbestemte destinasjon for 
dagen. Hvordan vet jeg det? Fordi alle bevisene til nå har 
ført meg til å komme om bord på dette flyet. Nå er det 
drøssevis med fly på Atlanta flyplass i dag, men jeg har 
kommet om bord på det rette flyet basert på bevisene.
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En gang gikk jeg om bord i et fly og satte meg i sete 
8C før flyet skulle ta av. En gentleman kom gående imot 
meg og sa at jeg satt på hans sete. Jeg fortalte han høflig 
at jeg satt i riktig sete. Han viste meg sin billett, hvor det 
stod 8C. Jeg viste ham min billett, hvor det også stod 
8C. (Jeg liker å ha rett!) Han sa: «Hvor flyr du til?»
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Jeg svarte: «Buffalo?» Mannen ved siden av meg begynte 
å le. Fyren som ønsket mitt sete, begynte å le. Jeg sa: 
«Hva er det som er så morsomt?» De sa at flyet ikke 
skulle til Buffalo! Det var på vei til et annet sted! Tror du 
jeg satt der og sa, «Vet du hva, jeg tror virkelig at dette flyet 
skal til Buffalo, så jeg blir sittende i setet mitt»? Hvorfor sa 
jeg ikke det? Bevisene fortalte meg at jeg var på feil fly! 
Jeg gikk ut av det flyet så fort jeg kunne, for jeg ville ikke 
miste det riktige flyet mitt. Vi må alltid la bevisene være 
vår guide og følge etter hvor de fører oss. 

La oss ta en titt og se om det har blitt etterlatt nok 
ledetråder for oss til å finne ut hvordan vår reise inn 
i evigheten vil bli. Men husk: Når du finner et spor 
som svarer på et bestemt spørsmål, vil det lede deg i en 
bestemt retning. Det vil eliminere andre muligheter og 
begrense valgene til du finner det riktige svaret.

Jalal al-Din Rumi, en dikter fra det 13. århundre, sa: 
«Hele dagen tenker jeg på det; og om natten sier jeg det. 
Hvor kom jeg fra, og hva skal jeg gjøre? Jeg har ingen 
anelse. Min sjel kommer fra et annet sted, jeg er sikker 
på det, og jeg har tenkt å ende opp der.»2

Så sett på deg tenkelua. La oss ta en rask titt på 
noen av bevisene. Enten det er Sherlock Holmes,

2. Bolman & Deal, The Wizard and the Warrior, John Wiley & Sons, San Francisco, CA, 
2011, s. 140.



5

inspektør Clouseau eller en moderne detektiv, så ser 
du alltid etter ledetråder for å hjelpe deg med å løse et 
problem. Du undersøker. Problemet er: Jeg er døende. 
Spørsmålet er: Hvor går jeg hen? Hva skjer på den 
andre siden? La oss se om vi kan finne noen bevis på 

  denne reisen inn i evigheten, en
   reise som vi alle skal ta, og
          sørge for at det blir
    riktig flyavgang herfra
       når du har pustet
         ditt siste åndedrag.

 

Finnes det en Gud?
Eksisterer Gud? er et av de største spørsmålene vi alle 

kjemper med. Men det virkelige spørsmålet bør være: Er 
det bevis for at en Gud eksisterer?

Hver gang du ser noe som er skapt, som for 
eksempel en bygning, vet du at det har vært en 
bygningsmann til stede. Hver gang du ser et design, 
som en mobiltelefon, vet du at det har vært en designer. 
Hver gang du ser kunst, som et maleri, vet du at det 
har vært en kunstner. Hver gang du ser orden, som for 
eksempel tjue fat i rad og rekke, vet du at det var en 
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som ordnet til dette. Når du ser deg rundt i universet, 
hva ser du? Du ser skapelse, design, kunst og orden. 
Hvis alt annet som eksisterer har en skaper, designer, 
artist og noen som har ordnet ting, er det ikke fornuftig 
å tro at det finnes en Skaper, Designer, Artist og en som 
står for orden, bak dette universet?

Når vi ser på kompleksiteten og presisjonen i 
universet, er det imponerende, ja, mirakuløst!

 
 
  Jorden

«Jorden … dens størrelse er perfekt. Jordens størrelse 
og tilhørende tyngdekraft holder et tynt lag av for det 
meste nitrogen og oksygengasser som bare strekker 
seg ca. 80 km over jordens overflate. Hvis jorden var 
mindre, ville en atmosfære være umulig, som på planeten 
Merkur. Hvis jorden var større, ville atmosfæren 
inneholde fri hydrogen, som på Jupiter. Jorden er den 
eneste kjente planeten utstyrt med en atmosfære av den 
rette blandingen av gasser for å opprettholde plante-, 
dyre- og menneskelivet.

«Jorden ligger i riktig avstand fra solen. Tenk 
på temperaturvariasjonene vi møter, omtrent 
fra −34 grader °C til +49 grader °C (Nord-
Amerika). Hvis jorden var lenger unna solen,  
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ville vi alle ha frosset i hjel. Noe nærmere og vi ville brent 
opp. Selv en brøkdel variasjon i jordens posisjon til solen 
ville gjort livet på jorden umulig å leve.»3

«Og månen vår har den perfekte størrelsen 
og avstanden fra jorden med hensyn til dens 
gravitasjonstrekk. Månen skaper viktig tidevann og 
bevegelse, slik at havvannet ikke stagnerer, og likevel 
hindres våre massive hav i å spyle over kontinenter.»4

  Vann

«Vann … fargeløst, luktfritt og uten smak, og likevel 
kan ingen levende ting overleve uten det. Planter, dyr og 
mennesker består mest av vann (omtrent to tredjedeler 
av menneskekroppen er vann). Du vil se hvorfor 
egenskapene til vann er unikt egnet til livet:

«Det har et uvanlig høyt kokepunkt og frysepunkt. 
Vann gir oss mulighet til å leve i et miljø med varierende 
temperaturendringer, samtidig som kroppene våre 
holder seg jevnt på 37 grader. Vann er også kjemisk 
nøytralt. Uten å påvirke sammensetningen i stoffene det 
bærer med seg, gjør vann det mulig for mat, medisiner 
og mineraler å bli absorbert og brukt av kroppen.

3.  http://www.everystudent.com/features/isthere.html
4.  http://www.everystudent.com/features/isthere.html
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«Vann har en unik overflatespenning. Vann i planter 
kan derfor strømme oppover, mot tyngdekraften, som 
gir livgivende vann og næringsstoffer til toppen av selv 
de høyeste trærne.

«Vann fryser fra toppen og ned og flyter slik at fisk 
kan leve om vinteren.

«Nittisju prosent av jordens vann er i havene. Men 
på vår jord er det designet et system som fjerner salt 
fra vannet og distribuerer det vannet over hele kloden. 
Fordampning tar havvann, legger igjen saltet og danner 
skyer, som lett beveges av vinden for å spre vann over 
landet til vegetasjon, dyr og mennesker. Det er et system 
for rensing og forsyning som opprettholder livet på 
denne planeten, et system som resirkulerer og gjenbruker 
vann.»5

  Hjernen 

«Menneskehjernen . . . behandler en ufattelig 
stor mengde med informasjon samtidig. Hjernen 
din registrerer alle fargene og gjenstandene du ser, 
temperaturen rundt deg, fottrykket mot gulvet, 
lydene rundt deg, tørrheten i munnen din, til og 
med strukturen på tastaturet på datamaskinen din. 
Hjernen din holder og behandler alle dine følelser,  
 
5. http://www.everystudent.com/features/isthere.html
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tanker og minner. Samtidig holder hjernen din styr 
på kroppens løpende funksjoner, som pustemønsteret, 
øyelokkbevegelsen og bevegelsen av musklene i hendene.

«Menneskehjernen behandler mer enn én million 
beskjeder pr. sekund. Hjernen din vurderer betydningen 
av alle disse dataene og filtrerer ut det relativt ubetydelige. 
Denne filtreringsfunksjonen gjør det mulig å fokusere 
og operere effektivt i din verden. Hjernen fungerer 
annerledes enn andre organer. Det er en intelligens som 
ligger bak evnen til å begrunne, å produsere følelser, å 
drømme og planlegge, å handle og forholde seg til andre 
mennesker.»6

  Øyet 

«Øyet … Menneskeøyet er enormt komplisert – 
et perfekt og sammenhengende system som består av 
ca. 40 individuelle delsystemer, inkludert netthinnen 
(retina), pupillen, regnbuehinnen (iris), hornhinnen, 
linsen og den optiske nerven. For eksempel har retina 
ca. 137 millioner spesielle celler som reagerer på lys og 
sender meldinger til hjernen. Omtrent 130 millioner 
av disse cellene ser ut som stenger og håndterer den 
svarte og hvite delen av synet. De andre syv millioner er 
kjegleformet og tillater oss å se i farger.

6.  http://www.everystudent.com/features/isthere.html
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Retina cellene mottar lysinntrykk som oversettes til 
elektriske pulser og sendes til hjernen via den optiske 
nerven. En spesiell del av hjernen som kalles synsbarken 
(den visuelle cortex), tolker de forskjellige pulser av farge, 
kontrast, dybde, etc., og tillater oss å se ‘bilder’ av vår 
verden. Det er helt utrolig at øyet, den optiske nerven 
og den visuelle cortexen er helt separate og distinkte 
delsystemer. Likevel samler de, leverer og tolker opptil 
1,5 millioner pulsmeldinger per millisekund! Det ville 
ta dusinvis av Cray-superdatamaskiner som var perfekt 
programmert, og som opererte sammen feilfritt, for å 
komme i nærheten av noe som kunne utføre en slik 
oppgave.»7

  DNA 

Hver celle i kroppen din inneholder en sofistikert 
DNA-kode som instruerer cellen i hvordan den skal 
fungere. «Det er nok informasjonskapasitet i én enkelt 
menneskelig celle til å lagre alle de 30 bindene av 
Encyclopedia Britannica tre til fire ganger.»8«Akkurat 
som Britannica hadde intelligente forfattere til å 
produsere sin informasjon, så er det rimelig og til og 
med vitenskapelig å tro at informasjonen i den levende  
verden også hadde en original kompositør/avsender.  
Det er ingen kjent, ikke-intelligent årsak som noensinne 

7. Richards, L.O., It Couldn’t Just Happen, Thomas Nelson, Inc., 1989, s. 139–140.
8. Dawkins, R., The Blind Watchmaker, W. W. Norton, New York, 1986, s. 115.
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har blitt observert å generere selv en liten del av den 
nedskrevne encyklopediske informasjonen som kreves 
for livet.»9 

«Mengden informasjon som kan lagres i en bitte liten 
del av ditt DNA på størrelse med et knappenålshode, 
tilsvarer en bunke med pocketbøker som er 500 ganger 
høyere enn avstanden fra jorden til månen, hver med et 
forskjellig og spesifikt innhold. For å si det på en annen 
måte: Mens vi tror at våre nye 40 gigabyte harddisker 
er avansert teknologi, kan volumet av DNA på størrelse 
med et knappenålshode inneholde 100 millioner ganger 
mer informasjon.»10

Menneskekroppen har en imponerende – ja, 
mirakuløs – kompleksitet. Hvem er den som designet 
denne underfulle, praktfulle og effektive kroppen?

 
  Universet

Kompleksiteten og storheten i dette universet er like 
majestetisk og underfull. Galileo sa: «Solen, med alle 
planeter som dreier seg rundt den og er avhengig av den, 
kan likevel modne en drueklase som om den ikke hadde 
noe annet i universet å gjøre.»11

Vi kan forutsi den nøyaktige dagen for fullmåne, sol- 
9. Grigg, R., «Information: A Modern Scientific Design Argument», Creation 22(2): 52–53, 2000 
http://www.creation.com/dna-marvellous-messages-or-mostly-mess
10. Gitt, W., «Dazzling Design in Miniature», Creation 20(1): 6, 1997.  
http://www.creation.com/dna-marvellous-messages-or-mostly-mess
11. https://www.brainyquote.com/quotes/galileo_galilei_106899



12

og måneformørkelser, når Halleys komet kommer forbi,  
hvor konstellasjonene vil være i himmelen, etc. Dette 
universet har en vidunderlig stor presisjon. Hvem er den 
som satte sammen dette store universet?

Carl Sagan sa: «Et eller annet sted venter noe utrolig 
på å bli kjent.»12 Jeg tror at Mr. Sagan er inne på noe her!

«Jeg kan se hvordan det kan være mulig for en mann 
å se ned på jorden og være en ateist, men jeg kan ikke 
begripe hvordan han kan se opp i himlene og si at det 
ikke er noen Gud.»13 

 – Abraham Lincoln

Evolusjon

Et spørsmål som mange mennesker kjemper med, 
fordi det fremmes så ofte, er om én livsform kan utvikle 
seg til en annen type livsform.

Det er noe som kalles makroevolusjon. Har 
sjødyr utviklet seg til landdyr? Utviklet aper 
 
 
12. Carl Sagan: http://www.curatedquotes.com/carl-sagan-quotes/
13. http://thoughts-about-god.com/quotes_/quotes-god
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seg til å bli mennesker? Dette er faktisk en av 
hovedgrunnene til at mange av de menneskene jeg 
snakker med, ikke tror på en Gud. 

En viktig ting å huske på er: Bare fordi du hører noe 
gjentatt om og om igjen, så betyr ikke det at det er sant. 
Det må finnes klare bevis som støtter opp om det som 
er sagt.

Charles Darwin sa følgende: «Å anta at øyet, med 
alle sine uforlignelige innretninger til å justere fokus til 
forskjellige avstander, kunne oppta forskjellige mengder 
lys, og korrigere sfæriske og kromatiske avvik, kunne ha 
blitt dannet ved naturlig seleksjon, synes, bekjenner jeg, 
absurd i høyeste grad.»14

Som tidligere nevnt, øyet er altfor komplekst til å kun-
ne ha utviklet seg selv, noe til og med Darwin innrømte.

Eugenie Scott, som er ateist og administrerende 
direktør ved Nasjonalt senter for vitenskapelig 
utdanning, innså ganske taktisk at hvis elevene hørte 
kritikk av evolusjonen, kunne de ende opp med å ikke 
tro på det!

«Etter min mening vil bruk av skapelse og evolusjon 
som tema for øvelse i kritisk tenkning i grunnskole og 
videregående skole, så å si garantert forvirre elevene om 
evolusjon, og det kan føre til at de avviser et av de store 
temaene i vitenskapen.» 15

14.  http://darwin-online.org.uk/Variorum/1866/1866-215-c-1861.html
15. Witham, Larry, Where Darwin Meets the Bible, Oxford University Press, 2002, s. 23.
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Det vi alle trenger, er mer kritisk tenkning og ikke 
mindre av det!

Dr. William B. Provine, professor i biologisk 
vitenskap ved Cornell University, sa: «La meg 
oppsummere mine synspunkter på hva moderne 
evolusjonær biologi forteller oss høyt og tydelig … Det 
finnes ingen guder, ingen hensikter, ingen målrettede 
krefter av noe slag. Det er ikke noe liv etter døden. Når 
jeg dør, er jeg helt sikker på at jeg skal bli død. Det er 
slutten for meg. Det finnes ingen ultimate grunnlag for 
etikk, ingen ultimate meninger med livet og heller ingen 
fri vilje for mennesker.»16

Dette er virkelig hva evolusjon betyr. Dette er 
kanalen som leder ateisme inn i tankene til de som tror 
det. 

Boyce Rensberger, en antikreasjonist og vitenskapelig 
skribent som skriver om vitenskap og bias, sa følgende: 
«På dette tidspunktet er det nødvendig å avsløre litt 
innsideinformasjon om hvordan vitenskapsmenn 
jobber, noe lærebøkene vanligvis ikke forteller deg. 
Faktum er at vitenskapsmenn ikke er så objektive og 
ulidenskapelige i sitt arbeid som de vil at du skal tro 
de er. De fleste vitenskapsmenn får først sine ideer 
om hvordan verden fungerer, ikke gjennom strenge 
logiske prosesser, men gjennom innskytelser og vill 
gjetting. Som individer begynner de ofte å tro på  

16. Provine, W.B., Origins Research, 16(1), 1994, s. 9.



15

at noe er sant, lenge før de henter inn de harde bevisene 
som kan overbevise andre om det. Motivert av troen på 
sine egne ideer og et ønske om aksept fra sine jevnaldrende 
vil en vitenskapsmann arbeide i årevis mens han tror i sitt 
hjerte at hans teori er riktig. Men samtidig utarbeides 
det eksperiment etter eksperiment for å oppnå resultater 
han håper vil støtte hans posisjon.»17

«Jeg for min del er overbevist om at evolusjonsteorien, 
spesielt med tanke på den utstrekning den er brukt, vil 
bli en av de store vitsene i fremtidens historiebøker. 
Fremtidens mennesker vil komme til å undres over 
hvordan en så spinkel og tvilsom hypotese kunne 
bli akseptert med en så enormt stor godtroenhet.»18  
             – Malcolm Muggeridge, kjent britisk   
 journalist og filosof

   Charles Darwin sa også: 
 «Hvorfor er ikke hver geologisk for-

masjon og hvert stratum fullt av slike 
overgangsledd? Geologien avdekker  

tydeligvis ikke noen slikt fint, gradert  
organisk kjede, og dette er kanskje den 

mest åpenbare og alvorligste innvendingen som kan 
reises mot teorien.»19

17. Rensberger, B., How the World Works, William Morrow, NY, 1986, s. 17, 18.
18. Pascal Forelesninger, University of Waterloo, Ontario i Canada. Fra den reviderte 
sitatboken, som inneholder 130 sitater om opprettelse/utvikling av ledende myndigheter. 
Publisert av Creation Science Foundation, Australia [ikke lenger i trykk].
19. http://www.talkorigins.org/faqs/origin/chapter9.html
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 Selv Mr. Darwin visste at han trengte bevis til støtte 
for sin teori. Hvis du ikke finner millioner av manglende 
linker, faller hele denne teorien sammen.

Her er fire fantastiske sitater om mangelen på fossilt 
bevis som støtte for makroevolusjon:

«Darwin innrømmet at millioner av manglende 
linker, ‘overgangsformer’, måtte oppdages i 
fossilregistreringen for å bevise nøyaktigheten av hans 
teori om at alle arter gradvis hadde utviklet seg ved 
tilfeldige mutasjoner til nye arter. Dessverre for teorien 
hans, og til tross for at hundrevis av millioner dollar 
har blitt brukt på å søke etter fossiler over hele verden 
i over et århundre, har forskerne ikke funnet en eneste 
manglende link ut av de millioner som må eksistere 
hvis evolusjonsteorien skal regnes som troverdig.»20 
           – Grant R. Jeffrey, The Signature of God

            «Det er manglende forbindelser i de fossile 
gravgårder, steder der det skulle vært overgangsledd, men 
hvor det ikke finnes noe i det hele tatt. Ingen paleontolog 
… nekter for at det er slik. Det er bare et faktum. 
Darwins teori og fossilregistreringene er i konflikt.»21  
         – David Berlinski, en amerikansk akademiker  
 
«Vitenskapsmenn innrømmer at deres mest kjære 
teorier er basert på pinlig få fossilfragmenter,

20. https://www.creationworldview.org/articles_view.asp?id=198
21. https://www.commentarymagazine.com/articles/denying-darwin/
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og at det finnes store mellomrom i fossilregistreringen.»22 
           – Time magazine, 7. november 1977 

«Evolusjonistene ser ut til å vite alt om den manglende 
linken, bortsett fra det faktum at den mangler.»23   

– G.K. Chesterton, britisk journalist 

Husk hva Darwin sa: Hvis du ikke finner 
overgangsformer mellom arter, faller hans teori fra 
hverandre. Og som du ser, den faller helt fra hverandre.

I sin bok fra 1983, The Intelligent Universe, skrev 
astronom Fred Hoyle følgende berømte avsnitt: 

«Om det på en søppelplass finnes alle biter og 
deler av en Boeing 747, slengt hulter til bulter, og en 
virvelvind begynte å blåse gjennom søppelplassen, 
hvor stor er sjansen for at det, etter at vinden har 
stilnet, fremstår en fullt sammensatt Boeing 747 klar 
til flyving? Så liten som å være ubetydelig, selv om en 
tornado skulle blåse gjennom nok søppelplasser til å 
fylle hele universet.»24

22. http://www.thewordout.net/pages/page.asp?page_id=56527
23. http://www.thewordout.net/pages/page.asp?page_id=56527
24. Hoyle, F., The Intelligent Universe, Michael Joseph Ltd, 1983, s. 19.
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Hvis du tok alle delene fra en klokke og la dem i 
en skoeske og ristet dem i en hel dag, ville alle delene 
noensinne kommet sammen slik at en fikk en fungerende 
klokke? Hva om du ristet delene i et helt år? Eller i fem 
år? Eller i 100 millioner år? Svaret blir det samme: Nei. 
Og hvis det likevel ikke kan skje med en klokke, selv 
med flaks eller tilfeldighet over lang tid, da kan du være 
trygg på at det ikke kan skje med denne innviklede 
menneskekroppen vår. Heller ikke kan noe slikt skje 
med vårt fantastiske univers, selv ikke med flaks eller 
ved tilfeldighet over lang tid!

Etter å ha brukt førti år på å søke etter bevis og 
ikke funnet noen, skrev den berømte evolusjonisten og 
professor Nils Heribert-Nilsson: «Det fossile materialet 
er nå så komplett at det har vært mulig å konstruere 
nye klasser, og mangelen på overgangsserier kan ikke 
forklares som noe som skyldes mangel på materiale. 
Manglene er ekte; de vil aldri bli fylt.»25

Dr. Colin Patterson, direktør for paleontologi 
ved British Museum of Natural History og en høyt 
respektert evolusjonist, skrev en bok om evolusjon. 
Da han ble spurt om hvorfor hans bok ikke inneholdt 
noen illustrasjoner av overgangsfossiler, svarte Dr. 
Patterson, som har syv millioner fossiler i sitt museum: 
«Jeg er helt enig med dine kommentarer om mangelen 
på direkte illustrasjon av evolusjonære overganger
25.  Wellman, J., Blind Chance vs Intelligent Design? siterer Custance, A., The Earth before 
Man, Ottawa: Doorway Papers, 1988. http://www.custance.org/Library/Volume4/Part_I/
chapter6.html
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i boken min. Hvis jeg visste om noen, fossil eller levende, 
ville jeg sikkert ha tatt det med … Jeg skal være åpen 
med deg – det finnes ikke et eneste slikt fossil som man 
kan lage et vanntett argument for.»26

Og der har du det. Evolusjonistene selv innrømmer 
gang på gang at det ikke finnes noen bevis på 
overgangsformer til støtte for deres teori. Husk hva vi 
sa til å begynne med: Ta en titt på beviset, og følg det 
samme hvor det leder. Siden det ikke finnes noe bevis 
på dyr – eller mennesker for den saks skyld – som går 
over til en annen slags skapning, må vi ha kommet til 
den konklusjonen på en annen måte.  
 
Husker du at som barn fikk vi høre  
at en frosk ble til en prins?  
Det var et eventyr da, og det  
er fortsatt et eventyr i dag!  
Det vil aldri være et vitenskapelig  
faktum.

  Loven om årsak  
  og virkning

Et av begrepene jeg lærte i en filosofisk 
klasse på college, var loven om årsak og effekt. 
Det betyr at enhver materiell effekt må ha en 
tilstrekkelig årsak som foregår for å få den effekten

26. Sarfati, J., Den Største bløff på jorden?, Creation Book, 2011, s. 106.
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til å skje. Med andre ord: Det skal noe til for å forårsake 
noe. Du kan ikke få noe ut av ingenting. 

Så hvis foreldrene dine fikk deg og besteforeldrene 
dine fikk foreldrene dine og dine oldeforeldre fikk dine 
besteforeldre, etc., da vil du til slutt nå det som kalles 
den første årsaken eller en uforårsaket årsak, (uncaused 
cause) som begynte hele prosessen. Når du når det, da 
har du funnet svaret ditt på hvem Gud er.

Stephen Hawking uttalte: «Konklusjonen av denne 
forelesningen er at universet ikke har eksistert for alltid. 
Snarere hadde universet og tiden selv en begynnelse i Big 
Bang …»27 

             – Stephen Hawking, The Beginning of Time

De fleste vitenskapsmenn tror nå at universet hadde 
en begynnelse. Selvfølgelig er det et reelt problem 
for mange av dem. Hvorfor? Fordi hvis det hadde en 
begynnelse, så hadde det en begynner! Det er egentlig 
så enkelt. 

Albert Camus sa: «Jeg vil heller leve livet mitt som 
om det er en Gud, og dø og så finne ut at det ikke er, 
enn leve livet mitt som om det ikke er en Gud, og dø for 
så å finne ut at det er.»28 

Mr. Camus har ingenting å bekymre seg for. 
Beviset for at en Skaper som skapte dette fantastiske 
universet, eksisterer, finner vi rett foran våre øyne.
27. http://www.godandscience.org/apologetics/beginning.html
28. https://www.brainyquote.com/quotes/albert_camus_163017
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Men nå blir spørsmålet:  

Hvem er denne Gud?

Når du studerer forskjellige religioner, begynner 
du å finne ut at Gud er sett på som svært forskjellig 
i disse religionene. Det er for eksempel den jødiske 
religion, kristendom og islam hvor mennesker tror på 
én Gud. Du har hinduisme hvor mennesker tror på 
mange guder. Du har mormonisme hvor du kan oppnå 
guddommelighet. Og du har buddhisme der det egentlig
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ikke finnes en Gud som er en skaper. Så spørsmålet mitt 
er: Hvordan kan du vite hvilken av disse religionene, 
eller om noen religion i det hele tatt, har det riktige 
svaret?

Jeg snakket med en langhåret hippie-type en dag. 
Under samtalen så han på meg og sa: «Når det gjelder 
Gud og religiøse emner, kan ikke alle ha det riktige 
svaret.» Den mannen hadde så rett. Alle religioner og 
alle trosretninger kan ikke være sanne på samme punkt. 
Han visste det, og jeg vet det, og jeg håper du gjør det 
også. Dette betyr at vi må finne ut hvilken som er sann. 
Egentlig er det ganske enkelt å finne ut. Alt du trenger 
å gjøre, er å se på de religiøse tekstene som støtter hver 
religion. Når du finner ut hvilken som er nøyaktig, har 
du da funnet den rette Gud.

Da jeg begynte å studere disse forskjellige religionene, 
var det én bok fremfor alle andre bøker som kunne bevise 
at den inneholdt faktisk informasjon og evig sannhet. 
Den boken heter Bibelen, (The Holy Bible). La oss se 
på bevisene som støtter denne boken.

      Bibelens unikhet

«Hvis så lite som 10 personer ble plukket ut som 
var fra samme sted, født omtrent på samme tid, snakket 
det samme språket og hadde omtrent samme inntekt, og
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hvis de ble bedt om å skrive om bare ett eneste 
kontroversielt emne, ville de ha problemer med å bli 
enige med hverandre. Men Bibelen står helt alene. Den 
ble skrevet over en periode på 1600 år av mer enn 40 
forfattere fra alle samfunnslag. Noen var fiskere; noen 
var politikere. Andre var generaler eller konger, hyrder 
eller historikere. De var fra tre forskjellige kontinenter 
og skrev på tre forskjellige språk. De skrev om hundrevis 
av kontroversielle emner, men de skrev med enighet og 
harmoni. De skrev i fangehuller, i templer, på strender 
og åssider, og i fredstid og krig. Likevel høres deres ord ut 
som om de kom fra samme kilde. Så selv om 10 personer 
i dag ikke kunne skrive om et kontroversielt emne og 
være enige, valgte Gud 40 forskjellige mennesker til å 
skrive Bibelen – og det har bestått tidens test.»29

        Bibelens historiske nøyaktighet

«Siden Bibelen beskriver historiske hendelser, er 
sannheten og nøyaktigheten underlagt verifisering 
som ethvert annet historisk dokument. Gjennom 
både arkeologiske bevis og andre skrifter har de 
historiske nedtegnelsene i Bibelen blitt bevist

29. http://www.pinpointevangelism.com/The_Bible_Stands_Alone.pdf
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å være nøyaktige og sanne, gang på gang. Faktisk så 
gjør alle de arkeologiske og manuskriptbevisene som 
støtter Bibelen, den til den best dokumenterte boka fra 
antikken.»30

«Jeg kjenner ikke til noe arkeologisk funn som 
er bekreftet som riktig, og som står i motsetning 
til Skriften. Bibelen er den mest nøyaktige 
historielæreboken verden noensinne har sett.»31 
               – Dr. Clifford Wilson

Bibelens vitenskapelige 
nøyaktighet

Selv om Bibelen ikke er en vitenskapelig bok, 
inneholder den vitenskapelige påstander. Så hvis denne 
boken virkelig er Guds ord, må disse påstandene være 
sanne.

Bibelen sier at stjernene i himmelen er 
utallige (Jeremia 33:22). Vi kan bare telle noen 
få tusen stjerner med det blotte øye, men med 
oppfinnelsen av teleskoper oppdager vi nye

30. http://www.gotquestions.org/Bible-God-Word.html
31. Dr. Clifford Wilson, tidligere direktør for Australian Institute of Archaeology, ble 
intervjuet på radio av Institute for Creation Research (ICR-radio transcript nr. 0279-1004)



25

stjerner og galakser hele tiden. Og Gud sier også at han 
har et navn på alle disse stjernene!

Bibelen lærer at luften har vekt (Job 28:25). Tidlig 
vitenskap trodde at luften var vektløs, men atmosfærisk 
trykk har bevist at luften har vekt. 

Vitenskapen lærte en gang at havbunnen var flat, og 
at havene bare ble tilført vann fra elver og regn. Bibelen 
sier at havbunnen har et fjellaktig terreng og inneholder 
kilder (Jonas 2:6, Job 38:16). Med fremskritt innen 
sonarteknologi ser vi en sjøbunn fylt med fjell, hyller, 
dype daler, kilder og undervannsventiler.

I gamle tider ble hendene vasket i stillestående vann, 
helt til vitenskapen skjønte at stillestående vann kan føre 
til sykdom. Nå er vitenskapen enig med Bibelen, som 
sier at det å skylle hendene i rennende vann vasker bort 
urenheter (3. Mos 15:13).

Når folk ble syke for mange år siden, ville leger 
årelate pasienten. De fjernet noe av pasientens blod 
og håpet dette ville helbrede dem. De gjorde dette 
frem til 1800-tallet. Bibelen sier at blod er livskilden 
(3. Mos 17:11). Og selvfølgelig vet vi at dette er sant i 
vitenskapen i dag.

Som du kan se, er Guds ord helt nøyaktige i sine 
vitenskapelige uttalelser.
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       Oppfylte profetier

Det som var aller mest overbevisende da jeg prøvde 
å se om Bibelen i sannhet var Guds ord, var oppfylte 
profetier. Den grunnleggende definisjonen av en profeti 
er noe som er sagt i dag eller tidligere, og som forutsier 
noe som skal skje i fremtiden. Alle kan profetere noe. Vi 
ser det hele tiden, beskrevet på forsidene i ukeblader for 
salg ved kassen i matbutikken. Nøkkelen er imidlertid 
om profetien din er riktig! Det er det som skiller en falsk 
profet fra en ekte.

Det var dette som gjorde meg helt overveldet! Ikke 
bare hadde Bibelen hundrevis av svært, svært detaljerte 
profetier, men de ble også oppfylt! Det var noe som 
virkelig forundret meg.

Det finnes profetier i Bibelen om visse mennesker, 
nasjoner, om endetiden osv., men noen av de mest 
fascinerende har å gjøre med hvem den kommende 
Messias skulle være. Bibelen gir svært spesifikke detaljer 
om denne personen. Det gamle testamentet har over 60 
profetier og 300 referanser, så du trenger ikke hell og 
lykke for å finne ut hvem denne personen er. Du kan 
vite det med 100 prosent nøyaktighet!
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Bibelen sier at Messias skulle være av Davids hus, 
født i den lille byen Betlehem og fra stammen Juda. Han 
ville også bli født av en jomfru. Nå er ikke det akkurat 
noen lett oppgave! Likevel er det blitt oppfylt i bare én 
mann. Denne Messias skulle ankomme Jerusalem mens 
templet fortsatt stod. Det ble ødelagt i år 70 e.Kr., så 
Messias måtte komme før da. Det gamle testamentet 
sier at Messias ville utføre mirakler, ri inn i Jerusalem 
på et esel og bli forrådt av en venn. Han ville bli solgt 
for 30 sølvpenger og gjennomstukket i hender og føtter. 
Sammen med alle disse profetiene står det også i Det 
gamle testamentet at denne Messias ville stå opp fra de 
døde!

Dette er noen svært detaljerte profetier! De er ikke 
generelle spådommer som du ser i horoskoper eller fra 
Nostradamus, men derimot veldig, veldig spesifikke 
nedtegnelser. Enten lar Gud alle disse gå i oppfyllelse, 
eller så er ikke denne boken pålitelig. Og likevel, med 
100 prosent nøyaktighet, er alle disse profetiene blitt 
oppfylt ved fødselen, livet, døden og oppstandelsen til 
en mann som heter Jesus Kristus!

Kan du forestille deg noen i dag som kan forutsi at 
alle disse tingene skal skje med noen i år 3000 e.Kr.? 
Det er nesten ufattelig å tenke på, men det er det som 
har skjedd her.



28

Professor emeritus i matematikk, astronomi og 
vitenskap i høyskolen i Pasadena City og Westmont, 
Peter Stoner, fant ut at sjansen for at én mann skulle 
oppfylle åtte av disse profetiene, er 1 av 10^17 (1 av 100 
000 000 000 000 000). Han ga følgende eksempel for 
å forklare det:

«Hvis du markerer ett av ti lodd og legger alle 
loddene i en lue og rører dem grundig og spør en mann 
med bind for øynene om å trekke et lodd, er sjansen for 
å trekke det riktige loddet én av ti. Hvis vi tar 1 av 10^17 
sølvdollarmynter og legger dem utover jordoverflaten 
i staten Texas, vil de dekke hele staten med et 61 cm 
tykt lag. Merk så en av disse sølvdollarmyntene, og 
rør hele massen grundig, over hele staten. Sett bind 
for øynene på en mann, og fortell ham at han kan 
reise så langt han ønsker, men han må hente en
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sølvdollar og si at dette er den rette. Hvilken sjanse ville 
han ha for å finne den rette? Bare den samme sjansen som 
profetene ville ha hatt for å skrive disse åtte profetiene 
og få dem alle til å gå i oppfyllelse i en hvilken som helst 
mann, fra deres tid til i dag, forutsatt at de skrev i kraft 
av sin egen visdom.»32

Nå som vi vet at det finnes overveldende bevis på 
at Bibelen er sann, begynner vår undersøkelse å tilspisse 
seg. Denne bokens Gud er bare helt underfull!

En av de første tingene vi legger merke til, er at Gud 
er Skaperen av dette universet:

Salme 19:1: «Himlene forkynner Guds herlighet.»

Salme 89:12: «Himlene er Dine, også jorden er 
Din. Verden og alt som fyller den, det er Du som 
har grunnfestet dem.»

Jesaja 44:24: «Så sier Herren, din gjenløser, han 
som dannet deg fra mors liv: Jeg er Herren, som 
gjør alle ting. Jeg utspente himlene alene, og bredte 
ut jorden uten hjelp fra noen.»

Åpenbaringen 4:11: «Du er verdig, Herre, til å få 
prisen og æren og makten. For Du har skapt alle 
ting, og ved Din vilje ble de skapt.»

 

32. Peter Stoner, Science Speaks, Chicago: Moody Press, 1969, s. 106–107
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Ikke bare skapte Gud deg, han skapte deg for sin 
glede!  

Romerne 1:20: «For hans usynlige vesen, både 
hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært 
synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans 
gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.»

Salme 14:1: «Dåren har sagt i sitt hjerte: Det er 
ingen Gud …»

Det Gud sier, er at det er veldig tåpelig å se på alle 
bevisene vi har, og komme til den konklusjonen at det 
ikke er en Gud som skapte hele dette universet.

Jeg satt på et fly til Los Angeles og slo av en prat 
med mannen ved siden av meg. Mark fortalte meg 
under samtalen at han var ateist. Jeg spurte ham hva 
hans beste bevis var på at det ikke finnes en Gud. Han 
sa: «Jeg har ingen. Jeg vil bare ikke at det skal være en 
Gud. For hvis det er en Gud, betyr det at jeg ikke kan 
gjøre det jeg vil gjøre.» Det er faktisk sant for mange 
ateister. Selv om beviset for at Gud eksisterer, er 
overveldende, ønsker de ikke at det skal være en Gud, 
fordi det er et spørsmål om kontroll. De ønsker å ha 
full kontroll selv, uten Guds innblanding. Husker du
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hva vi sa til å begynne med? Se på bevisene, og la dem 
lede deg til det rette svaret. 

Jeg leste en definisjon på Bibelens Gud, som sier 
følgende: «Det øverste vesen; Skaperen og herskeren 
over alt som er; den selv-eksisterende. En som er perfekt 
i kraft, godhet og visdom.»33

Salme 95:1–8: «Kom, la oss juble for Herren!  
La oss rope av glede til vår frelses Klippe. La oss 
komme fram for Hans ansikt med lovprisning! 
La oss hylle Ham med salmer!  For Herren er 
den store Gud og den store Konge over alle guder. 
Han har jordens dyp i sin hånd. Fjellenes tinder 
tilhører Ham. Han eier havet, for Han gjorde det. 
Fastlandet er formet av Hans hender. Kom la oss 
tilbe og bøye kne! La oss knele for Herren, vår 
Skaper! For Han er vår Gud, og vi er folket Han 
vokter, fårene ved Hans hånd. I dag, om dere hører 
Hans røst, da forherd ikke deres hjerte …»

Tenk bare på hvor underfull denne Gud er, og hva 
det egentlig vil bli å være i hans nærhet!

Bibelen sier at Gud er uendelig, uforlignelig, 
uforanderlig, eksisterende overalt, er allvitende, 
allmektig, kjærlig, rettferdig, barmhjertig, sannferdig, 
medfølende, tilgivende og hellig.

33.  http://www.gotquestions.org/who-is-God.html
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Jesaja 6:1–5: «I det året da kong Ussia døde, så 
jeg Herren sitte på en trone, høy og oppløftet,  
og slepet av hans skrud fylte templet. Serafer sto 
over Ham, hver av dem hadde seks vinger.  Med to 
dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og 
med to fløy han. En ropte til en annen og sa: Hellig, 
hellig, hellig er Hærskarenes Herre. Hele jorden er 
full av Hans herlighet! Festene rystet i dørtersklene 
ved røsten av ham som ropte, og huset ble fylt med 
røyk. Da sa jeg: ‘Ve meg, jeg er fortapt! For jeg er 
en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant 
et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett 
Kongen, Hærskarenes Herre.’»

Ser du hvor stor og underfull Gud er? Tenk én gang 
til på den scenen som er beskrevet her i Jesaja. Wow! Ser 
du hvor liten og puslete hver av oss er sammenlignet 
med Gud? Han er verdig vår tilbedelse og hengivenhet.

  Ta dine favorittadjektiver: ærbødig,  
  storslått, enorm, suveren, fantastisk 

  etc. Deretter multipliserer du   
  adjektivene med omtrent et par   
  millioner og du begynner så vidt å  
  nærme deg utsiden av hvem Gud  
  egentlig er!
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Reisemål/destinasjoner 

Bibelen er veldig tydelig på at når du dør, går du til 
én av to mulige destinasjoner.

  Himmelen

Det er et sted hvor de troende går når de dør. Det 
er der Gud bor og blir tilbedt. Du kan samle deg opp 
belønninger og skatter i himmelen. Det er et sted med 
en enorm glede. Du vil kjenne andre der. Gud forbereder 
et sted for deg der. Det er hjemme (og liker vi ikke alle å 
reise hjem!). Det er ingen smerte, lidelse, sorg eller tårer 
i himmelen. Det er et sted med herlighet, hellighet, 
skjønnhet, perfeksjon, udødelighet, lys og kjærlighet.
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Nå vet du hvorfor Paulus sa i Filipperne 1:21: «For 
meg er livet Kristus, og døden en vinning.» Det er et 
mye bedre sted enn denne jorden er! Vi burde lengte 
etter å komme dit.

Men husk alltid: Det beste med himmelen er at 
Gud er der. Til slutt kommer du endelig til ham og kan 
faktisk møte ham ansikt til ansikt. Her er en illustrasjon 
for å beskrive det:

«Tenk deg at du var kona til en krigsfange som var 
holdt i fangenskap i mange år. Du visste at mannen din 
var i live, og håpet å se ham snart. Til slutt, etter mange 
falske forhåpninger og skuffelser, ble en avtale forhandlet 
frem med fienden, og frigivelse av mannen din stod for 
tur. Regjeringen hadde arrangert at du skulle få møte 
din elskede på Hawaii, hvor du ville være sammen med 
ham i to uker før du kom hjem. Nå er Hawaii et veldig 
vakkert sted, er det blitt meg fortalt, og jeg er sikker på 
at de fleste av oss ville gjerne ønsket å reise dit. Men 
for deg er stedet veldig sekundært til personen. Hvis du 
skulle møte mannen din i Sahara-ørkenen, ville det ikke 
være noen skuffelse. Mens stedet himmelen er vakkert, 
bør personen være vår største glede.»34 

34. http://bible.org/seriespage/heaven-seek-revelation-211-225
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Johannes 17:3: «Og dette er det evige livet, at 
de kjenner Deg, Den eneste sanne Gud, og Jesus 
Kristus, Ham som Du har utsendt.»

Det beste med himmelen er hvem som er der! 

Men Bibelen beskriver også et annet sted som mange 
mennesker vil velge å gå til for all evighet.

  Helvete

Det er et sted som opprinnelig ble beredt for djevelen 
og englene hans; det er evig og irreversibelt (du kommer 
ikke ut igjen hvis du en gang har kommet dit). Det er 
bevisst pine, gråt og tenners gnissel. Det er et sted med 
sorger. Det beskrives som en ildsjø der brannen aldri 
slokkes, hvor minnet fungerer fint og du vil huske alle 
de verdslige gleder du valgte i stedet for å velge Jesus. 
Det er et sted med håpløshet og lidelse og et sted for de 
som avviser hva Jesus Kristus har gjort for dem. 

Hør nå! Dette er veldig enkelt. Jeg vil til himmelen, 
og det vil du også. Helvete er ikke et sted jeg kunne tenkt 
meg å tilbringe fem sekunder, for ikke å si i all evighet. 
Det andre som er veldig spesielt, er at Gud ønsker å ha 
deg i himmelen også! 2. Peter 3:9 sier: «Herren er ikke sen 
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med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har 
tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå 
fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.»

Gud vil ha meg i himmelen, og jeg vil også dit. Så 
logisk sett blir da det neste spørsmålet: Hva må jeg gjøre 
for å komme dit?

La oss gå tilbake til en av Guds karakteregenskaper, 
kalt hellighet, og finne ut av det. Ordet hellig betyr «satt 
til side for» og «adskilt fra». Det betyr også «moralsk 
renhet». Det betyr «perfekt i godhet og rettferdighet». 
Her ligger problemet for oss alle: Gud er hellig, og det 
er ikke vi.

Jeg snakket nylig med en mann som heter Tim, på en 
flytur. Jeg spurte ham om han anså seg for å være en god 
person. Han sa: «En veldig god person!» Jeg elsker folks 
ydmykhet! Ordspråkene 20:6 sier: «Mange mennesker 
roper høyt, hver om sin kjærlighet.»

Men det står i Romerne 3:23: «Alle har syndet og 
står uten ære for Gud.» Folk sier at de er gode, og Gud 
sier at ingen av oss klarer å holde hans standard. La oss 
se hva Hans standard er, og så kan vi finne ut om det er 
sant.

Romerne 7:7 sier: «Hva skal vi da si? Er loven synd? 
Langt derfra! Men jeg kjente ikke synden uten ved 
loven. For begjæret hadde jeg ikke kjent dersom ikke 
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loven hadde sagt: Du skal ikke begjære!» På samme måte 
som vi har jordiske lover som vi skal overholde, har også 
Gud sine lover. Denne loven er den Gud gav Moses på 
Sinaifjellet. Disse ti budene som Gud gav, er en moralsk 
lov. La oss ta en titt på disse lovene og se hvordan vi 
holder stand mot dem.

 «Da talte Gud alle disse ord og sa: Jeg er  
 Herren din Gud, som førte deg ut av landet  
 Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha andre  
 guder foruten meg.» 2. Mos 20:1–3.
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Har Bibelens Gud førsteplassen i livet ditt som den 
ene du tilber? Jeg mener, førsteplassen uten at noen 
annen gud, person eller noen annen ting kommer i 
nærheten av det ærverdige stedet?

 «Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller 
 noen avbildning av det som er oppe i   

 himmelen, eller av det som er nede på jorden,  
 eller av det som er i vannet nedenfor jorden.»  
 2. Mos 20:4.

Vi skal ikke tilbe Gud gjennom bilder, statuer 
av Maria eller noen andre, etc. Vi skal ikke vise dem 
utilbørlig ære eller respekt. Har du gjort sport, penger, 
en kjæreste eller et TV-program, en musikkgruppe, etc., 
til idol i livet ditt? Det er også en måte folk bryter dette 
budet på.

 «Du skal ikke misbruke Herren din Guds  
 navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig  
 som misbruker hans navn.» 2. Mos 20:7. 

Sier vi at vi tror på Gud, men opptrer annerledes enn 
vi burde, det vil si hyklersk? Inngår du en pakt med Gud 
og så bryter den? Bruker du Guds navn som et bannord, 
eller bruker du det uforsiktig eller flåsete? Hvis noe av 
dette er tilfelle for deg, da har du brutt dette budet.
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 «Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!» 
 2. Mos 20:8.

Vi skal ære Gud hver dag, men én dag er satt til side 
spesielt for vår hengivenhet til Ham. En interessant ting 
å tenke på er at uansett hvordan du personlig definerer 
hvordan å holde sabbaten, så har du brutt den på et eller 
annet tidspunkt.

 «Hedre din far og din mor, så dine dager må  
 bli mange i det landet Herren din Gud gir  
 deg.» 2. Mos 20:12.

Vi skal vise ære og respekt og takknemlighet og vise 
dem nåde de to menneskene som Gud har satt over oss, 
til å oppdra oss. Å elske våre foreldre og adlyde dem går 
hånd i hånd. Har du noen gang brutt dette budet ved 
å ikke gi dine foreldre den ære og respekt de fortjener?

 «Du skal ikke slå i hjel.» 2. Mos 20:13.

Jeg har møtt mordere før. Jeg møtte en fyr på toget 
her om dagen som hadde skutt noen 17 ganger! Han 
tilbrakte mange år i fengsel for sin forbrytelse. Han satt



40

og gråt da vi snakket. Han visste at det han hadde gjort, 
var så galt. Å ta abort er å drepe et barn. Å betale for 
abort er også mord. Jesus sa at bare det å være sint på 
noen uten grunn er det samme som mord. Gud sjekker 
oss både innvendig og utvendig. Har du noen gang vært 
sint på noen uten grunn? Da har du brutt dette budet.

 «Du skal ikke drive hor.» 2. Mos 20:14.

Vi vet alle innerst inne at å lure ens ektefelle er feil. 
Jesus sa at om du bare ser på en annen kvinne med lyst, 
er det det samme som å drive hor. Har du noen gang 
lystet etter noen som ikke er din ektefelle? Da har du 
brutt dette budet.

 «Du skal ikke stjele.» 2. Mos 20:15.

Hvis du har stjålet noe, enten det er en binders eller 
en diamantring, så har du brutt dette budet. Har du 
noen gang jukset på en prøve på skolen? Da stjal du et 
svar fra andre.

  «Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din  
 neste.» 2. Mos 20:16.
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Dette betyr at du ikke skal lyve. Å fortelle en løgn, 
om det er en stor eller en liten etter din mening, så bryter 
du dette budet. En hellig Gud sier «nei» til all slags løgn. 
Punktum. Å bedra folk er feil. Her skal du få se hvor 
alvorlig Gud ser på det å lyve:

Åpenbaringen 21:8 sier følgende: «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.» Gud tar løgn veldig seriøst. Gjør du?

 «Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal  
 ikke begjære din nestes hustru eller hans tjener 

 eller hans tjenestekvinne, hans okse eller esel  
 eller noe annet som hører din neste til.» 

 2. Mos 20:17.

En unormal lyst eller et ønske om noe som ikke er 
ditt, er å bryte dette budet. Å begjære åpner døren til å 
bryte så mange av de andre budene.

Å lese disse budene virker avslørende. Det er ganske 
enkelt å finne ut at jeg er en løgner, tyv, en som driver 
hor, en morder og en spotter i hjertet. Igjen viser det at 
Bibelen er sann ved at den sier at våre hjerter er svikefulle 
og ugudelige. Jeremias 17:9 sier:
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«Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, det kan ikke 
leges. Hvem kjenner det?» 

Jakob 2:10: «For den som holder hele loven, men 
snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle.»   

Vil ikke Gud sammenligne meg med andre for å se 
hvordan jeg ligger an? Nei. Hvis jeg bryter ett av budene, 
er det akkurat som om jeg brøt dem alle. En hellig Guds 
standard er fullkommenhet.

Nå oppstår et stort problem. Tidligere tenkte jeg, og 
jeg hører det fra så mange mennesker i dag også, at jeg kan 
bli «god» nok til å komme til himmelen. Vil ikke mine 
gode gjerninger dekke over mine dårlige gjerninger? Vil 
ikke det gode jeg gjør, veie opp for dårlige tanker og 
handlinger på dommedag?

Jesaja 64:5: «Vi ble som den urene alle sammen. 
All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Som 
løvet visnet vi alle sammen, og som vinden førte 
våre misgjerninger oss bort.» 

Jesaja 59:2: «Men deres misgjerninger skiller 
mellom dere og deres Gud, og deres synder har 
skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.»
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Hva slags handlinger kan jeg gjøre – gå til kirken, 
ta imot sakramentene, gi bort alle pengene mine, hjelpe 
en gammel dame å krysse veien, etc. – som kan ta 
bort alle misgjerninger jeg har begått? Min innsats er 
bokstavelig talt unyttig.

Hebreerne 3:13: «Men forman hverandre hver dag, 
så lenge det heter dag, for at ikke noen av dere skal 
forherdes ved syndens svik.»

Du ser at synd er bare lureri. Mens den prøver å 
tilfredsstille oss, ødelegger den oss faktisk. Synd ser ut 
som et røverkjøp, men den gjør at vi går konkurs til slutt.

Ønsker du å vite hvordan vi alle bør se på dette med 
synd? Les hva kong David skrev etter at han begikk 
ekteskapsbrudd og mord:

Salme 51:3–6: «Vær meg nådig, Gud, i din 
miskunnhet! Utslett mine overtredelser etter din 
store barmhjertighet! Vask meg vel, så jeg blir fri for 
misgjerning, og rens meg fra min synd! For mine 
overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid 
for meg. Mot deg alene har jeg syndet, det som er 
ondt i dine øyne, har jeg gjort – for at du skal være 
rettferdig når du taler, være ren når du dømmer.»
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Du ser at all synd er egentlig gjort mot den Gud som 
skapte deg.

Salme 51:9: «Rens meg fra synd med isop, så jeg 
blir ren! Tvett meg så jeg blir hvitere enn snø!»

Salme 51:11: «Skjul ditt åsyn for mine synder, og 
utslett alle mine misgjerninger!»

Når du fullt ut forstår hvor syndig og ond du er 
foran en hellig og ren Gud, er rensing av synd noe hver 
og en av oss ønsker.

Ikke glem at Gud er hellig. Han er uten synd. Han er 
ren. Gud dømmer ikke etter et gjennomsnittlig resultat. 
Hvis du legger hvit glasur på en brent kake, kan det se 
bra ut på utsiden, men det vil fortsatt smake fryktelig 
dårlig på innsiden når du tar en bit. Gode   gjerninger 
kommer ikke til å redusere noe hos en hellig Gud. Hva 
må jeg gjøre for å kvitte meg med disse syndene?

  Omvendelse
  

Som en mann sa det: Omvendelse er å bli ydmyket 
på innsiden og reformert på utsiden. Å se din synd, hate 
din synd, bekjenne din synd og ønske å vende bort fra 
din synd er alle elementer i en omvendelse. Husk at 
du ikke sammenligner deg med andre, men med den 
perfekte, hellige Gud som skapte deg.
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Salme 38:19: «Ja, jeg bekjenner min misgjerning, 
jeg sørger over min synd.»

Jesaja 55:7: «Den ugudelige må forlate sin vei og 
den urettferdige sine tanker og omvende seg til 
Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til 
vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.»

Matteus 4:17: «Fra den tid begynte Jesus å forkynne 
og si: Omvend dere, for himlenes rike er kommet 
nær!»

Apostlenes gjerninger 20:21: «Jeg vitnet både for 
jøder og for grekere om omvendelse til Gud og 
troen på vår Herre Jesus Kristus.» 

Spørsmålet er: Vil du ha et annet liv? Det betyr ikke 
bare å legge Gud til det livet du har, men vil du at Han 
skal bestemme over og forandre livet ditt? Hvis det er 
det du vil, da kommer du til å nyte det du nå får lese!

Selv om vi kunne omvende oss fra alle synder og fra 
denne dagen fremover, aldri synde igjen, har vi fortsatt 
et stort problem. Hvordan blir vi kvitt alle våre tidligere 
synder?
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Svaret på vårt syndeproblem er nå kommet!

  Jesus

Vi har allerede oppdaget at Jesus er Messias, lenge 
forutsagt tidligere i tiden. Men nå er spørsmålet: Kan 
han ta bort alle de synder som du og jeg har begått?

Faktisk er synden så motstridende mot Gud, at det 
er det som vil forårsake din død. Romerne 6:23 sier: 
«For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig 
liv i Kristus Jesus, vår Herre.»

Hvis Gud har en gave han ønsker å gi meg, og det 
har han, da tror jeg at jeg må godta den gaven!

I Det gamle testamentet var det dyr som ble ofret for 
menneskers synder. Hvorfor? Gud krever et blodoffer 
for synder som vi begår.

3. Mosebok 17:11: «For kjødets sjel er i blodet, og 
jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for 
deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi 
sjelen er i det.»

Hebreerne 9:12: «Ikke med blod av bukker  
og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i 
helligdommen en gang for alle, og fant en evig 
forløsning.»
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Jesus sin korsfestelse er nok til å tilfredsstille Gud for 
dine synder. Punktum.

Hebreerne 9:22: «Etter loven blir nesten alt renset 
med blod. Og uten at blod blir utgytt, blir ikke 
synd tilgitt.»

Johannes 1:29: «Dagen etter ser han Jesus komme 
til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens 
synd!»

Efeserne 1:7: «I ham har vi forløsningen ved hans 
blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.»

Som du kan se, Jesus er det forsoningsblodet eller 
offeret for verdens synder. Ofring av dyr trenges ikke 
lenger. Jesu blod er tilstrekkelig til å rense deg fra alle 
dine synder!

Jesus sa i Markus 1:15: «Han sa: Tiden er fullkommet, 
og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på 
evangeliet!»

1. Peter 1:19: «Men med Kristi dyrebare blod, som 
blodet av et feilfritt og lyteløst lam.»

1. Peter 2:24: «Han som bar våre synder på sitt 
legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra 
syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er 
dere blitt legt.»
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2. Korinterne 5:21: «Ham som ikke visste av synd, 
har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli 
rettferdige for Gud.»

Johannes 14:6: «Jesus sier til ham: Jeg er veien og 
sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten 
ved meg.»

1. Timoteus 2:5: «For det er én Gud og én 
mellommann mellom Gud og mennesker, 
mennesket Kristus Jesus.»

Husk at synd har en prislapp. Det er konsekvenser 
for våre synder på jorden, men vil du også betale for 
dem i evigheten? Eller vil du stole på at Gud har betalt 
for dem? Hans død på korset er tilstrekkelig betaling for 
syndene du har begått.

Du må også innse at det er en veldig interessant 
kontrast i Bibelen.

Salme 5:6: «Overmodige får ikke stå fram for dine 
øyne, du hater alle som gjør urett.»

Salme 7:12: «Gud er en rettferdig dommer, og en 
Gud som er vred hver dag.»

Salme 11:5: «Herren prøver den rettferdige.  
Men hans sjel hater den onde og den som elsker 
vold.»

Hvis Gud er sint på de ugudelige hver dag, ønsker 
verken jeg eller du å være i den kategorien.
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Salme 145:8: «Herren er nådig og barmhjertig, 
langmodig og stor i miskunnhet.»

Men den gode nyheten er at Gud har en veldig 
barmhjertig side også.

Jesus sa i Johannes 3:16: «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.» 
Gud har en veldig kjærlig side, og det er den siden jeg 
ønsker å se i evigheten.

Romerne 5:6–10: «For mens vi ennå var skrøpelige, 
døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt 
nok vil noen gå i døden for en rettferdig – skjønt for 
en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. 
Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus 
døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor mye 
mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans  
blod, ved ham bli frelst fra vreden. For ble vi forlikt 
med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, 
skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi 
er blitt forlikt.»

Evangeliet betyr «gode nyheter», og de gode nyhetene 
er at alle dine synder kan bli tilgitt ved Herren Jesu Kristi 
blod. Alle dine synder!
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Men det er én ting til om Jesu Kristi liv som er så 
veldig viktig å forstå.

  Oppstandelsen

Jesus sa at han skulle overvinne døden og stå opp fra 
graven, og han gjorde det!

Lukas 24:46: «Og han sa til dem: Så står skrevet, at 
Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje 
dag.» 

1.Korinterne 15:3–6: «For jeg overga dere blant 
de første ting det som jeg selv tok imot: At Kristus 
døde for våre synder etter Skriftene, og at han ble 
begravet, og at han oppstod på den tredje dagen 
etter Skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter 
av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn fem 
hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste 
ennå, men noen er sovnet inn.»

1. Korinterne 15:14: «Men er Kristus ikke oppstått, 
da er vår forkynnelse intet, og den tro dere har, er 
intet.»

Jesu Kristi oppstandelse er av største betydning. 
Hvis den hendelsen ikke skjedde, er kristendommen en 
myte og en bløff.
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Tenk litt på følgende: Hvis 500 mennesker sa at de 
så en rød bil som kjørte på rødt lys og traff en grønn bil, 
ville du trodd dem? Alle jeg stiller dette spørsmålet til, 
sier «ja». Hvis over 500 personer sa at de så med egne 
øyne at en tenåring traff mål 100 ganger på rad med 
en basketball i en gymsal nylig, ville du trodd dem? Og 
likevel har vi over 500 øyenvitner, som fremdeles er et 
av de beste bevisene i en domstol i dag, som sa at de så 
med egne øyne Jesus gå på planeten jorden, bli spikret til 
et kors og deretter stå opp fra de døde tre dager senere. 
Skal du tro på disse øyenvitnene? Det er veldig viktig å 
vurdere dette, fordi din evige destinasjon er avhengig av 
akkurat dette. Jesus er enten den eneste som kan vaske 
bort alle dine synder, eller han er den største bløffmaker 
som noensinne har trådd sine føtter på planeten jorden. 
Spørsmålet til deg er: Hva er han?

  Født på ny

Bibelen sier at du må bli født på ny for å komme inn 
i himmelriket. Johannes 3:3 sier: «Jesus svarte og sa til 
ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født 
på ny, kan han ikke se Guds rike.»

Og hvordan blir en født på ny? Det er egentlig ganske 
enkelt, men det vil koste deg ganske mye. Ja, faktisk 
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vil det koste deg hele ditt liv, men han er garantert verdt 
det.

Fangevokteren i Filippi sa i Apostlenes gjerninger 
16:30: «Herrer! Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Og 
Paulus svarte i neste vers: «Tro på Herren Jesus Kristus, 
og du skal bli frelst …»

Efeserne 2:8–9: «For av nåde er dere frelst, ved tro. 
Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det 
er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.» 

Kan du arbeide for å motta en gratis gave? Nei. Det 
eneste du kan gjøre med en gave, er å gi den bort eller 
motta den. Hvis du betalte for den, ville det ikke lenger 
være en gave. Gud gir deg muligheten til å bli født på 
ny ved Hans Sønn, Jesus Kristus. Du kan enten godta 
gaven eller avvise den. Valget er ditt.

Jeg ble valgt til å være jurymedlem i en rettssak 
nylig. Vi fant mannen skyldig i innbrudd. La oss si at 
hans straff var enten 500 000 dollar i kontanter eller 
fem år i fengsel. Vel, mannen måtte selvsagt velge de 
fem årene i fengsel, for vi vet at han ikke har penger 
siden han hadde stjålet! Men hvis noen kom til 
dommeren og betalte 500 000 dollar for ham, kunne 
dommeren akseptere den betalingen? Vel, selvfølgelig 
kunne han det. Hvorfor? Fordi mannen hadde
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pådradd seg en gjeld til samfunnet. Når gjelden ble 
betalt, ville han være fri til å gå.

Det samme gjelder for hver enkelt av oss. Vi står alle 
i en rettssal fremfor Gud. Vi er alle veldig, veldig skyldige 
på grunn av at vi alle har begått en mengde med synder.

Han vil slå klubben i bordet og bestemme at vi er 
skyldige. Han vil deretter fastsette straffen. Noen må 
betale din syndeskyld. Enten må du betale for den i 
helvete i evigheten, eller du kan la Gud betale for den 
med blodet av Hans Sønn. For meg ser det ut som en 
enkel avgjørelse.

Romerne 10:9–13: «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. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med 
munnen bekjenner en til frelse. For Skriften sier: 
Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. 
Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de 
samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller 
ham. For hver den som påkaller Herrens navn, skal 
bli frelst.»

Tyven som døde på et kors ved siden av Jesus, 
kunne ikke komme ned fra det korset og gå til 
kirke, eller gjøre gode gjerninger, eller bøye seg 
ned til en statue, eller ta nattverden, eller reise
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på en retreat, etc. Han kunne bare gjøre én eneste ting: 
påkalle Herren Jesus Kristus! Og det var nok for ham til 
å komme inn i paradis for å være sammen med Herren 
i evigheten!

Det er en annen ting å huske på når du skal ta denne 
avgjørelsen. Begynn aldri å tro på Jesus for å få et bedre 
liv. Du kommer ikke til Jesus for at livet ditt skal bli 
enkelt. 2. Timoteus 3:12 sier: «Og alle som vil leve 
gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.» Egentlig kan 
livet ditt bli verre sett med verdens øyne. Du kommer til 
Jesus fordi dine synder har fornærmet Gud, og Han er 
den eneste som kan vaske dem bort.

Det er på tide å omvende deg fra dine synder, tro 
i ditt hjerte at Gud har reist Jesus opp fra de døde, og 
bekjenne med din munn at Jesus – og Han alene – kan 
vaske deg ren for dine synder. Slik blir du født på ny. Og 
når du blir født på ny, har dine synder blitt vasket bort. 
Din syndgjeld er betalt i sin helhet. Du skylder ingenting 
til en hellig Gud for disse syndene for all evighet.

  Tiden

Tid er noe du må tenke på. Du har ikke så 
mye av det igjen som du en gang hadde. Ja, faktisk
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tikker klokken i alle menneskers liv, akkurat nå. 
Problemet er at du ikke vet når klokken har slått sitt 
siste slag i ditt liv.

2. Korinterne 6:2: «(… Se, nå er nådens tid, se, nå 
er frelsens dag.)»

Kan du garantere meg at du kommer til å våkne opp 
i morgen tidlig? Ikke jeg heller. Noe du aldri ønsker å 
gjøre, er å si: «Når jeg blir eldre, da skal jeg ordne min sak 
med Jesus.» Siden han er det rette svaret for deg når du 
blir eldre, så er han det rette svaret i dag.

Johannes 3:36: «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.»

Gud må straffe synder. Han har en vredens side. Du 
ønsker ikke å se den siden av Gud.

Jesus fortalte om en rik mann i helvete, som sa i 
Lukas 16:27–28: «… Så ber jeg deg, far, at du må sende 
ham til min fars hus – for jeg har fem brødre – for at han 
kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette 
pinens sted.» Folk i helvete tigger og gråter: «Vær så snill, 
ikke kom til dette pinens sted.»
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De vet at ingen drikke, intet rusmiddel, ingen 
dollarseddel, ingen lyst og ingen stolthet er verdt det å 
komme til det stedet de har kommet, og hvor de skal 
være for all evighet. 

Så hvem kommer til å vinne i ditt liv: du eller Gud? 
Vil du være like sta som ateisten på det flyet, eller vil du 
være ydmyk og tro på Herren Jesus Kristus for tilgivelse 
for dine synder? Ditt evige reisemål avhenger av din 
beslutning.

1. Korinterne 15:54–57: «Når så dette forgjengelige 
er blitt ikledd uforgjengelighet og dette dødelige er 
blitt ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse, 
det ord som er skrevet: Døden er oppslukt til seier. 
Død, hvor er din brodd? Dødsrike, hvor er din 
seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er 
loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår 
Herre Jesus Kristus.»

2. Timoteus 1:10: «Nå er denne nåde blitt åpenbart 
ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har 
tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet 
fram i lyset ved evangeliet.»

Døden er blitt ødelagt av Jesu Kristi kors. Du er i 
ferd med å avslutte dette livet og gå inn i evigheten. Det 
eneste spørsmålet er om du går til himmelen eller til 
helvete for all evighet. 
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Josva 24:15: «Hvis det er ondt i deres øyne å tjene 
Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten 
gudene som deres fedre tjente på den andre siden av 
elven, eller amorittenes guder i det landet dere bor. 
Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» 

Voltaire, den berømte skeptikeren, gjorde et feil valg 
vedrørende Jesus Kristus.

«Voltaire døde en forferdelig død. Hans sykepleier 
sa: ‘For alle pengene i Europa ville jeg ikke se en 
annen vantro som dør! Hele natten lang ropte han om 
tilgivelse.’»35

Johannes’ åpenbaring 20:15: «Og hvis noen ikke 
ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i 
ildsjøen.»

Husk, Gud sender ikke synder til helvete, men 
syndere til helvete. Vær så snill, vær så snill, vær så snill 
ikke gå til helvete for all evighet. Omvend deg og tro før 
det er for sent.

Hebreerne 9:27: «Og likesom det er menneskenes 
lodd én gang å dø, og deretter dom …» 

Evigheten og dommedag kommer susende imot deg. 
Er du sikker på at du er klar for hva som skjer et sekund 
etter at du dør?

35. http://users.belgacom.net/gc674645/grave/lastword.htm
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Det fortelles en historie om en steinskjærer som en 
gang gikk gjennom en kirkegård. Han så en gravstein 
med følgende innskrift skrevet på den:

 Alle dere mennesker som går forbi 
 Som du er nå, så var en gang jeg 
 Som jeg er nå, så må du være 
 Forbered deg på døden og følg meg

Steinskjæreren tok da ut sin meisel og la disse ordene 
til:

 Å følge deg vil jeg ikke samtykke til 
 Til jeg vet hvilken vei du gikk

Enten blir du født på ny, eller du velger å tilbringe 
evigheten i ildsjøen. Det virker som en ganske enkel 
beslutning å ta hvis du virkelig stopper opp og tenker på 
det. Husk at evigheten er en veldig, veldig lang tid hvis 
du har feil svar.

Johannes 6:68: «Simon Peter svarte ham: Herre, 
hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.»

Peter visste at Jesus hadde det evige livs ord, og det 
livet var det Peter ønsket. Han visste at uansett hvilke 
konsekvenser det medførte, så var det ingen andre steder 
å gå enn til Jesus. Har du nådd den samme konklusjonen?
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5. Mosebok 30:19–20: «Jeg kaller i dag himmelen 
og jorden til vitner mot dere: Jeg har satt foran deg 
livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg 
derfor livet, for at både du og dine etterkommere 
skal få leve. Da vil du også elske Herren din Gud, 
lyde Hans røst og klynge deg til Ham, for Han er 
ditt liv og en fylde av dager …» 

Den kjente kristne evangelisten, Dwight L. Moody, 
våknet fra søvnen kort tid før han døde, og sa:

«‘Jorden trekker seg tilbake. Himmelen åpnes foran 
meg. Hvis dette er død, er det søtt! Det er ingen dal her. 
Gud kaller på meg, og jeg må gå.’

«Og Moodys sønn sa: ‘Nei, nei, far. Du drømmer.’ 
Og Moody svarte: ‘Jeg drømmer ikke. Jeg har vært 
innenfor portene. Dette er min triumf; dette er min 
kroningsdag! Det er strålende!’»36

John Lyth, en gjenfødt lekforkynner fra England, sa 
da han var døende:

«Kan dette være døden? Jamen, det er bedre enn å 
leve! Fortell dem at jeg dør lykkelig i Jesus!»37

Bibelen sier i Matteus 7 at det er en bred 
port og en smal port. Det er bare to veier ut  
 
 
36.  http://grace-qa.blogspot.com/2008/01/famous-last-words-or-tales-before-crypt.html
37. http://grace-qa.blogspot.com/2008/01/famous -Siste-ord-eller-tales-før-crypt.html



60

herfra: den brede veien som fører til fortapelsen, og den 
smale veien mot himmelen. Hvilken vei vil du ta?

 «Død – den siste søvnen? Nei, den siste   
 oppvåkning.»38 

 – Sir Walter Scott 

Den katolske kardinalen Borgia sa: «Jeg har i løpet 
av livet mitt forberedt meg på alt, alt unntatt døden, og 
nå, dessverre, skal jeg dø uforberedt.»39

Ikke gjør den samme feilen som denne kardinalen 
gjorde. 

Sokrates sa: «Tiden for min avgang er kommet, og 
vi går våre veier; jeg skal dø, og du skal leve. Hvilket er 
bedre? Bare Gud vet.»40

Avgangstiden er kommet. Ditt fly inn i evigheten vil 
snart gå. Husk at det ikke er trygt å dø uten å være født 
på ny. Og hva Sokrates ikke visste, men som du nå vet, 
er at å dø som en som tror på Jesus Kristus, låser opp 
døren til en evighet sammen med Ham og Faderen for 
evigheters evigheter.

Jeg forsømte å fortelle deg noe i begynnelsen. På 
denne flyplassen til evigheten er det bare to utganger. 
E1 er Evighet-Himmelen. Den andre er E2, Evighet-
Helvete. For å gå til E2 trenger du ikke gjøre noe som 
helst. Du er allerede på vei mot den utgangen.

38. http://isquotes.com/quote/350869
39. Hutson, Curtis, Great Preaching on the Resurrection, 2000, s. 142.
40. http://en.proverbia.net/citastema.asp?tematica=295
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For å gå til E1 og komme på riktig fly må du 
bli født på ny. Ditt valg. Ta en beslutning. Flyet 
tar snart av. Og hvis du ikke blir født på ny, kan 
du ikke komme om bord på flyet på E1. Du vil,
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i stedet,  
gå inn på  
flyet på E2.  
Din billett må være  
stemplet med Jesu Kristi 
blod, ellers kan du ikke komme  
om bord på riktig fly. Klokken tikker.  
Flyet ditt drar veldig snart. Det vil komme et øyeblikk 
som vil være et sekund før du dør. Og noen få øyeblikk 
senere kan du være sikker på at du fortsatt vil eksistere 
ett sekund etter at du dør.

Spørsmålet er: Hvor vil du være i evigheten, og i 
evigheters evighet . . . . . .
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• 

Hvis du har valgt å bli født på ny, les din Bibel hver 
dag. En av mine venner sier: «Les og følg etter.» Les din 

Bibel, og adlyd det du leser.

Ta kontakt med en Bibeltro menighet som underviser 
fra Guds ord, og bli døpt.

• 

Hvis du ikke har blitt født på ny, kan du bestille en 
gratis kopi av en bok jeg skrev, kalt One Heartbeat 

Away, på: www.oneheartbeataway.org.  
Den tar for seg alle de samme emnene, men mye mer 

detaljert og med mye mer bevismateriale. 

• 

Hvis du er frelst eller nettopp har blitt frelst, kan du 
bestille mer materiell som vil oppmuntre deg til å være 

frimodig for Jesus når du skal nå de ufrelste, på:  
www.markcahill.org

• 

Skriftsitatene i dette heftet er hentet fra: 
Norsk Bibel 1988 
Norsk Bibel 2007 

Bibelen Guds Ord 2007
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