
De ti bud 
1-Du skal ikke ha andre guder enn meg.    2-Du skal ikke lage deg noe gudebilde.  
3-Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. 4- Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 5-Du 
skal hedre din far og din mor.6-Du skal ikke slå i hjel. 7-Du skal ikke bryte ekteskapet. 8- Du skal ikke 
stjele.9- Du skal ikke vitne falskt mot din neste.10- Du skal ikke begjære din nestes hus. Han ser på 
begjær som ekteskaps brudd. Du vil møte Gud på Dommens Dag.  Men jeg sier dere: Den som ser 
på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt 
hjerte."(Matteus 5:28) Han ser på hat som mord, "alle som hater en annen bror eller søster er en 
morder i hjertet."(1. Johannes  brev 3: 15). Vil du gå til himmelen? Her er en rask test. . Har du noen 
gang fortalt en løgn, stjålet noe, brukt Guds navn forgjeves, eller sett på noen med begjær? Jakobs 
brev 2: 10 sier, For den som holder hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrutt seg mot 
dem alle. Vil du være skyldig på dommedag? Hvis du har gjort disse tingene, ser Gud deg som 
løgnaktig, tyv, blasfemisk, i hjertet. Bibelen advarer om at hvis du er skyldig vil du ende opp i helvete. 
Gud sendte sin sønn til å lide og dø på korset. Jesus tok straffen på seg selv, For så høyt har Gud 
elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv. "(Johannes 3: 16). Deretter stod Jesus opp fra de døde og beseiret døden. 
Omvend deg (vend deg fra synd) i dag og stol på Jesus, og Gud vil gi deg evig liv. Les Bibelen og tro 
det du leser. 

GUDS ORD I 
Du trenger å bli frelst. Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis 
han ikke blir født på ny. ”. (Johannes 3:3) Vi fór alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei. Men 
skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. . (Jesaja 53:6) Jeg, Herren, er den som gransker 
hjerter og prøver nyrer. Jeg lønner hver mann etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger. 
(Jeremia 17:10) Nei, men jeg sier dere: Dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik 
som de. (Lukas 13:3) Du kan ikke frelse deg selv. Og han frelste oss, ikke på grunn av våre 
rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig; han frelste oss ved det bad som gjenføder og 
fornyer ved Den Hellige Ånd, (Titus 3:5) Om mannen mener at veien er rett, kan den likevel ende i 
døden. . (Salomos ordspråk 14:12) Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til 
Faderen uten ved meg.  (Johannes 14:6) ) Ingen kan bli rettferdiggjort med Gud ved å gjøre hva 
loven sier. Det bare viser oss at vi er syndere. (Romerbrevet 3:20) Gud har gitt frelse. Jesus bar våre 
synder på korset, slik at vi kan være død til synden og leve for hva som er rett. (1. Peter 2:24) For 
først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter 
skriftene, at han ble begravet,at han stod opp den tredje dag etter skriftene, ( 1. Korinterbrev 15:3-4) 
Gud frelste deg ved hans nåde når du trodde. . Og du kan ikke ta æren for dette; det er en gave fra 
Gud. Frelse er ikke en belønning for de gode tingene vi har gjort, slik at ingen av oss kan skryte av 
det. (Efeserbrevet 2:8-9) 

GUDS ORD II  
Tro på Guds ord og bli frelst. Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: å tro på 
ham som Gud har sendt. .”( Johannes 6:29) Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord 
og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra 
døden til livet. (Johannes 5:24) Den som har Sønnen, eier livet, men den som ikke har Guds Sønn, 
eier ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på 
Guds Sønns navn. (1. Johannes brev 5:12-13) For den som skammer seg over meg og mine ord, 
ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin Fars og de hellige englers 
herlighet. (Lukas 9:26) For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at 
Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, 
med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. (Romerbrevet 10:9-10) Mine brødre! Hva hjelper det om 
noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? (Jakob 2:14) For det 
er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. ( Filipperbrevet 2:13) Så skal 



altså hver enkelt av oss avlegge regnskap for seg selv. (Romerbrevet 14:12) Så velg i dag hvem dere 
vil tjene, Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren. (Josva 24:15)   

Guds Enkle Frelse Plan I 
Det viktigste spørsmålet i ditt liv er, vil du gå til himmelen når du dør? Gud sier at for å gjøre det mulig 
å gå til himmelen, "dere må bli født på nytt."( Johannes 3: 7) I Bibelen gir Gud oss planen for hvordan 
å bli født på nytt.  Først må du innse at du er en synder. For alle har syndet, og de har ingen del i 
Guds herlighet. (Romerbrevet 3:23) Fordi du er en synder, er du dømt til å dø. Syndens lønn er 
døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. "(Romerbrevet 6:23) Dette 
inkluderer evig adskillelse fra Gud, i helvete.” Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én 
gang og siden komme for dommen. "(Hebreerbrevet 9:27) Men Gud elsket deg så mye han gav sin 
eneste Sønn, Jesus, for å bære din synd og dø i ditt sted. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at 
Kristus døde for oss da vi ennå var syndere. (Romerbrevet 5:8) Selv om vi ikke kan forstå hvordan, 
sa Gud at våre synder var lagt på Jesus, og han døde i vårt sted. Disse uvitenhetens tider har Gud 
båret over med, men nå befaler han alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om. (Apostlenes 
gjerninger 17:30) Omvende seg betyr  å gå bort fra deres synder og være enig med Gud at en er en 
synder, og er enig med hva Jesus gjorde for oss på korset. Spørsmålet: "Hva må jeg gjøre for å bli 
frelst?"( Apostlenes gjerninger 16: 30) Svaret: tro på Jesus som den som tok din synd, døde i ditt 
sted, ble begravet, og som Gud reiste opp. Hans oppstandelse sikrer oss evig liv når Jesus mottas 
som vår Frelser. Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans 
navn.( Johannes 1:12) 

Guds Enkle Frelses Plan II 
Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.( Romerbrevet 10:13) Tro, og du vil bli frelst. Ingen 
kirke eller god gjerninger kan frelse deg. Husk at Gud frelser. Guds enkle frelses plan er: Du er en 
synder og med mindre du omvender deg og tror på Jesus som døde i ditt sted, vil du tilbringe 
evigheten i helvete. Hvis du tror på ham som din døde, begravet, og oppståtte  Frelser, får du 
tilgivelse for alle dine synder og hans gave av evig frelse ved tro. Hvis Hans plan ikke er helt klart, les 
dette om og om igjen, uten å legge det ned til du forstår det. Din sjel er verdt mer enn hele verden. 
Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et 
menneske gi til vederlag for sin sjel? (Markus 8:36)  Vær sikker på at du er frelst. Hvis du mister din 
sjel, går du glipp av himmelen og mister alt. Stol ikke dine følelser fordi de forandres. Stå på Guds 
løfter som aldri forandres. Når du er frelst, er det tre ting å praktisere daglig for åndelig vekst. Det 
første er å be, som er når du snakker med Gud. Det andre er å lese Bibelen, slik at Gud kan snakke 
med deg. Og til slutt, del din tro med andre, slik at du kan snakke for Gud. Skam deg da ikke over 
vitnesbyrdet om vår Herre! (2.Timoteus 1:8) Den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også 
jeg kjennes ved for min Far i himmelen. ."( Matteus 10:32) Du bør bli døpt i lydighet til Herren Jesus 
Kristus, som et offentlig vitnesbyrd over din frelse, og deretter gå i en Bibel tro menighet.


