
Boken


Tänk dig att allt som du gjort i ditt liv, allt som du tänkt, både gott och ont, skulle spelas upp för 
din familj och dina vänner i en stor biosalong. Det skulle nog för de flesta kännas fruktansvärt. För 
vi gör så mycket dagligen, speciellt i våra tankar, som vi inte är speciellt stolta över. Bibeln kallar 
det för synd när vi bryter mot vårt samvete och ofta skadar andra människor, mer än vi förstår. 


Sanningen är att Gud skriver upp allt vi gör i böcker. Bibeln säger hur det kommer att vara den 
dagen vi står inför honom, var och en. 


Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, 
och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och 
böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina 
gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och 
döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina 
gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra 
döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. (Upp 20:11-15) 

Om Gud skulle döma oss efter våra gärningar så finns det ingen av oss som skulle gå fri. Allt vi 
har gjort har han nedtecknat, både gott och ont. 


Hur ser det ut i din bok? Om du skulle dö idag, skulle du kunna visa upp allt du gjort för din familj 
och vänner. Allt kommer en dag komma upp i ljuset. Har du ett rent samvete inför Gud. 


Bibeln säger att syndens lön är döden och en evighet skild från Gud. Men Gud älskar dig och vill 
inte att du ska gå förlorad. Så mycket betyder du för honom att han gav sin ende son för att du 
och jag inte skulle gå förlorade, men ha evigt liv. 


Jesus vet att om du och jag dör i våra synder går vi evigt förlorade. Därför gav han sitt liv för dig 
och mig på korset. Allt det som står i din bok, all din skuld, det tog han på sig och betalade priset 
genom att dö i ditt och mitt ställe, för att du skulle kunna gå fri. 


Han är mer än villig att förlåta dig och ge dig evigt liv, men vi måste vända om och säga nej till ett 
liv i synd. Han vill rädda dig så att du inte ska gå evigt förlorad, men vi måste vända om. 


Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss alla våra synder 
och renar oss från all orättfärdighet säger Bibeln. Han stryker ett streck över allt det onda som 
står i din bok och han skriver ditt namn i Livets bok, så att den dagen du dör får du komma till 
himlen och spendera evigheten med honom. 


Det spelar ingen roll vem du där, var du kommer ifrån eller vad du har gjort. Vägen till himlen är 
öppen, genom korset och vad Jesus gjorde för dig. 


Du kan få ditt liv skrivet i Livets bok idag, men först måste vi vända om och sätta vår tro och 
förtröstan på Jesus, vad han gjorde för oss på korset. Det är vårt enda hopp. Han är den enda 
vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Gud utan genom honom. 


Jag skulle vilja uppmana dig. Välj livet, välj Jesus! Gud välsigne dig!



