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Gud är den här världens kärleksfulle härskare. Han 
skapade världen och gjorde människorna till sina 
viceregenter på jorden. (Se 1 Mos 1:26-31; Upp 
4:11.)

Två sätt att leva

På grund av sin kärlek sände Gud sin Son till värl-
den: människan Jesus Kristus. Jesus levde hela sitt 
liv under Guds herravälde. Men genom att dö i 
vårt ställe tog han på sig det straff som vi själva 
hade förtjänat. På så sätt gav han oss en möjlighet 
till försoning med Gud. (Se Joh 3:16; 1 Tim 2:5-
6; 1 Pet 3:18.)

Gud uppväckte Jesus från de döda och satte ho-
nom som härskare över allt skapat. Jesus har be-
segrat döden och kan därför ge oss liv. En dag ska 
han återvända till jorden för att döma levande och 
döda. (Se Kol 1:13-23; 1 Pet 1:3-4.)

1. 2. 3.

4. 5. 6.
Det finns två sätt att leva. 

(Se Joh 3:36.)

A. Min eget sätt: B. Guds sätt:
Förneka Gud och hans  Bekänn Jesus som din
herravälde. Herre och Frälsare.

Försök att klara dig genom  Förtrösta på Jesu död  
livet på egen hand. och uppståndelse.

Resultat: Resultat:
Evig åtskillnad från Gud. Förlåten av Gud och
 adopterad som hans 
Död och dom. barn.
   
 Evigt liv.

Med början i det första syndafallet har alla människor tagit 
avstånd från Gud, vår rättmätige härskare. Synden yttrar sig 
i att vi försöker klara oss själva utan honom, vara våra egna 
herrar. Eftersom vi inte är skapade för detta får det tragiska 
följder både för oss själva, vårt samhälle och vår värld. (Se 1 
Mos 3:1-7; Rom 3:10-12.)

Gud kommer inte att låta människorna leva i uppror för 
evigt. Syndens konsekvens är död och evig åtskillnad från 
Gud. (Se Rom 2:6-8; Hebr 9:27.)
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