
Vill Du till Himlen ?

Här har vi en modig fråga. En fråga som varje 

människa någon gång måste ställa sig själv.

En lika viktig och aktuell fråga är: ”Om jag vill till 

Himlen, hur kommer jag dit?”

Dessa två frågor är så livsviktiga, att det är värt 

att försöka hitta svaret på dem.

Vi har en bok som ger det enda verkliga pålitliga svaret på dessa 

frågor; den boken är Bibeln, Guds ord. Vi kan lita på svaren i den boken 

till 100 procent, vi kan inte hitta svar på dessa frågor någon annanstans. 

I många familjer idag finns denna bok i bokhyllan, men den är täckt av 

damm. Det är dock värt att ta fram den och läsa den bedjande, så 

kommer den ge oss svaret på dessa evighetsfrågor.

Alla har syndat

Guds ord säger, att vi alla har syndat mot Gud (Rom 3:12-18) och 

detta är vår position inför Gud. Vi alla människor har samma 

utgångsläge i detta. Du kanske inte har gjort några stora brott eller 

fel, men inför Guds helighet och renhet är vi alla bristfälliga.

Guds rättfärdighet (frälsning), som finns i Jesus, är till för alla 

människor (utan någon åtskillnad) och alla får del av det genom 

tron på Jesus; ”…Ty här finns ingen skillnad” (Rom 3:22).

- ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, (vers 23)

- ”Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, 

därför att Kristus Jesus har friköpt dem” (vers 24).

- ”Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att 

tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade 

lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna” (vers 25).

Här ger Guds ord oss ett hopp och ett svar på hur vi kan komma 

till Guds Himmel en dag. 

Ett hopp om frälsning

Det finns många löften om Guds frälsning i Bibeln och här ett till:

- ” Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom 

Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och 

försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna 

deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord” 

(2.Kor 5:18, 19).

Grunden för Guds frälsning är Jesus Kristus, Guds son. Han dog 

för oss [i vårt ställe] på Golgata kors. Där utgöt Han sitt blod och gav 

sitt liv för oss. Han bar våra synder, betalade priset för dem och 

försonade oss med Gud.

Jesu blod som rann från hans sår, renar oss från alla synder även 

i dag. Det bedyrar oss 1.  Johannesbrevet 1:7 - ”… och Jesu, hans Sons, 

blod renar oss från all synd”.

- ”Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. 

Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6).

Jesus är medlaren mellan oss människor och Gud; HAN är vägen 

till Himlen. Han är uppstånden från det döda och lever idag. Han 

kan föra oss bristfälliga människor Hem till Himlen en dag.

En gåva är en gåva!

- ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt 

att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn” (Joh 

1:12).

- ”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er 

själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, 

för att ingen skall berömma sig” (Ef 2:8, 9). 



Vill du till Himlen ?

Frälsningen är en gåva från Gud, som man kan ta emot. Man 

betalar ingen ersättning för en gåva – en gåva är en gåva.       

Ta emot denna gåva i TRO i ditt egna hjärta.

- "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj" (Apg. 16: 31).

——————

Om du vill ta emot Jesus in i ditt hjärta och liv, du skulle kunna 

be så här:

Tack Gud att jag får ta emot denna gåva av bara nåd. 

Jag vill ta emot Jesus in i mitt eget hjärta. 

Fräls mig Gud och förlåt mig alla mina synder. 

Gör mig till ett Guds barn. 

Kom in i mitt hjärta Jesus och hjälp mig att lära känna Dig. 

Tack att  Du gör detta Gud. Tack Jesus att jag från och med denna 

stund tillhör Dig ! Amen !
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Vill du veta mera?


