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Dine første steg på veien til et liv sammen med Gud.

Gud?

Du har sikkert hørt om Ham, tenkt på Ham 
og kanskje bedt til Ham i ulike situasjoner. 
Alle religioner og i alle samfunn hører 
man om Gud. Men hvem er Han?

Gud er Universets skaper, Han har skapt alt 
du kan se rundt deg. Fra de store tingene 
som jordkloden vi bor på, til de minste 
blomster og innsekter som du kan se. Og 
Han har skapt deg! (Mer om dette kan du 
lese i Bibelen i 1. Mosebok kapittel 1 og 2.)
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Gud skapte menneskene fordi Han ville 
ha noen å omgås. Noen å elske og å være 
sammen med. Men på grunn av synd, ble 
dette fellesskapet med Gud brutt. Nesten 
som en skilsmisse. Men Gud gav ikke opp. 
Han ville finne en løsning på problemet – 
og det gjorde Han.

Løsningen er Jesus, Guds sønn.

Gud elsket oss så mye at Han var villig til å 
gjøre alt for å få ha dette fellesskapet med 
oss igjen. Synden var problemet, synd har 
konsekvenser og fører til en straff. 

Du kan se for deg en dommer i en rettssal 
hvor en mann er i ferd med å få en bot 
for fyllekjøring med et erstatningskrav. 
Dommeren gir han en bot på en million 
kroner som straff. Etterpå ser han at den 
skyldige er en gammel god skolekamerat 
av ham, en som han bryr seg om. Han 
kan ikke gjøre om på straffen, men som 
en god og kjærlighetsfull venn, så tar han 
boten og betaler den for han. 

Slik er Guds kjærlighet til deg! Han kan 
ikke fjerne straffen for synden, men Han 
sendte sin sønn Jesus, for at Han skulle ta 
den straffen du egentlig hadde fortjent. 

Dette skjedde for ca 2000 år siden i 
Jerusalem, på et sted som heter Golgata. 

Vi feirer jul for å minnes at Jesus ble født, 
at Han kom hit til jorden, og vi feirer påske 
for å minnes at Jesus døde for vår skyld.

For så høyt har Gud elsket verden, at han ga 
sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 
tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig 
liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å 
dømme verden, men for at verden skulle bli 
frelst ved ham.1

Frelst?

Det finnes ingen annen vei til Gud enn 
gjennom Jesus! Veien til frelse er en 
person, det er ikke snakk om en lære eller 
en religion.

Jesus sier selv:

«Jeg er veien, sannheten og livet» 2

Fra Jesu egen tid, har vitnesbyrdet vært 
det samme for tusener og atter tusener av 
mennesker: – «Jeg møtte Jesus!»

Kanskje du har hørt at mennesker går 
fortapt fordi de har syndet. Nei, den 
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eneste årsaken til at et menneske kan gå 
fortapt, er at han eller hun ikke tror på 
Jesus. På grunn av Jesus tilregner ikke Gud 
menneskene våre synder, de er allerede 
tilgitt. Dette er gode nyheter for deg! 
Evangeliet om Jesus Kristus!

«Alle dem som tror på Ham. Dem gav Han rett 
til å bli Guds barn» 3

Jeg vil utfordre deg – finnes det noen grunn 
til at du ikke kan gjøre Jesus til Herre over 
ditt liv akkurat nå?

Du kan vende deg i bønn til Gud i dag – 
akkurat nå. Gud vil at alle mennesker skal 
bli frelst, Han vil at du skal velge veien til 
himmelen!

Du kan bli født på ny om du i ditt 
hjerte tror og med munnen bekjenner 
at Jesus er Guds sønn, og at Gud reiste 
Ham opp fra de døde. 4

«Jesus jeg inviterer deg inn i mitt liv. Jeg 
tror at du døde for mine synder, og at du 
sto opp igjen. Jeg vil at du nå skal være 
Herre i mitt liv. Jeg takker deg for at frelsen 
er ferdig og at jeg nå er et Guds barn!”

Hva nå?

Nå har du bedt en bønn og ønsket Jesus 
velkommen som din venn. Hva nå, lurer 
du kanskje? Å være en venn av Jesus, frelst, 
eller en kristen, er lett. Det er tre ting som 
vi gjerne vil dele med deg i dette heftet:

1. Prate med Gud

Vi fortalte deg at Gud er ute etter fellesskap 
med deg. Og det er dette alt handler om. 
At du blir Guds venn og at Han får bli din 
venn. Du kan når som helst og hvor som 
helst prate med Gud. Vi kaller dette å be. 
Han vil høre din stemme, høre om dine 
bekymringer og gleder. Ha et slikt forhold 
som du har med dine beste venner. 

Bønn er en relasjon med Gud. Du kan be i 
bilen, på bussen eller når du går en tur. Du 
kan be med dine tanker, og du kan be stille, 
eller be høyt. Lær deg å prate med Gud om alt. 

Mange mennesker går rundt og bekymrer 
seg for veldig mye, de tenker på alt som 
skjer i livet. Istedenfor å bekymre deg, kan 
du gjøre om disse tankene til bønner til Gud. 
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Et eksempel: Istedenfor å bekymre deg for 
noen du er glad i som er i en vanskelig 
situasjon, så ber du heller en bønn for den 
personen. Isteden for å tenke; «Uff da, det 
var forferdelig at dette har skjedd med han», 
så ber du; «Gud, du ser hva som har skjedd, 
må du hjelpe han i denne situasjonen.» En 
bønn som Jesus ber oss å be er ’Fader Vår’.

Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik 
hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved 
å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere 
har en Far som vet hva dere trenger, før dere 
ber ham om det. Slik skal dere da be:

         
«Vår Far i himmelen!
La navnet ditt holdes hellig.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.          
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.» 5

Denne bønnen viser oss at vi kan takke 
Gud for den Han er, og at vi kan be om 
våre daglige behov og utfordringer.

Så det første vi vil dele med deg, er at 
du prater med Gud.

2. Høre på Gud

Når du prater med Gud, så skal du også 
vite at Han vil prate til deg. Relasjon og 
kommunikasjon går begge veier. 

Den viktigste måten du kan høre fra Gud 
på, er å lese i Bibelen. Den er GUDS ORD. 
Altså det Gud har sagt. Her kan du lære 
mye gjennom historier fra mennesker 
som har levd før, og du kan få vers som 
taler direkte til deg. Det er mange som har 
opplevd dette.

Litt om hvordan Bibelen ble til:

Man regner med at mange av Bibelens 
historier, salmer og dikt, har vært overlevert 
muntlig, ofte over lang tid, før de ble skrevet 
ned. Det fantes sterke fortellertradisjoner, 
der de viktige historiene om folket, og 
om Gud og mennesker ble overlevert fra 
generasjon til generasjon. 

På liknende måte ga også Jesu disipler og 
de første kristne historiene om Jesu liv og 
død videre til andre. Det samme gjorde 
de med det som Jesus hadde sagt, som for 
eksempel Hans mange liknelser.
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Etter hvert begynte man å skrive dette ned 
for å ta vare på det. De eldste delene av 
Det gamle testamentet ble trolig skrevet 
ned ca. 700-600 f.Kr. Dette gjelder særlig 
Mosebøkene og historiene om kongene, 
samt noen av profetskriftene. 

Det siste som ble skrevet, er noen av 
brevene i Det nye testamentet. Disse ble til 
ca år 60-120 e.Kr. 

Jesus lærte sine disipler å formidle 
budskapet sitt i muntlig form, selv om 
han kunne skrive. 6

Et godt sted å begynne å lese i Bibelen er 
Johannes Evangelium. 

Du kan også høre Guds stemme i ditt 
indre. På samme måte som du har hørt 
samvittigheten din si ifra når du har tenkt 
å gjøre noe galt, på samme måte kan du 
høre Gud tale til deg.

«Mine sauer hører min røst; jeg kjenner 
dem, og de følger meg.» sa Jesus. 7

Å høre på Jesus sine ord, er et godt 
fundament for livet, lik en solid grunnmur 
på et hus.

«Den som kommer til meg og hører mine ord 
og gjør det de sier, jeg skal vise dere hvem 
han ligner. Han ligner et menneske som 
skulle bygge et hus, og som gravde dypt og la 
grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt 
elven mot huset, men kunne ikke rokke det, for 
det var godt bygd. Men den som hører og ikke 
gjør etter det, ligner et menneske som bygde 
huset på bakken, uten grunnmur. Da elven brøt 
mot huset, falt det sammen med en gang og 
ble fullstendig ødelagt.»8

For å utvikle din relasjon med Gud, så bør 
du altså lese i Bibelen som er Guds Ord. 
Trenger du en Bibel, så kan du kontakte 
oss, så sender vi en til deg. Det finnes også 
flere utgaver på internett, blant annet på 
www.bibelen.no

Et godt tips når du prater med Gud – ber, 
er at du er stille etterpå. Ta deg tid til å 
høre hva Han sier til deg også. Det kan 
komme som tanker og innskytelser. 

At du leser i Bibelen, Guds Ord, er den 
viktigste måten Gud vil tale til deg på.
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3. Være sammen med Gud

En spennende og viktig del av fellesskapet 
med Gud, er å være sammen med andre 
Guds venner. Over hele verden finnes det 
menigheter og fellesskapsgrupper hvor 
kristne mennesker samles. Noen samles i 
hjem hvor de for eksempel er en gruppe på 
3 til 5 personer, andre samles i menigheter 
som kan samle flere tusen.

Det enkleste kan være å undersøke 
om noen du kjenner går i en kristen 
menighet. Kanskje en i familien din, en 
arbeidskollega eller lignende. Spør om 
du kan få være med de på en samling 
for kristne. Der får du være sammen med 
noen som deler troen på Gud med deg. 
Være med andre som har tatt imot Jesus, 
og som vil lære mer om Han.

Du kan også se i lokalavisen din om du 
ser noen møteannonser, eller ta et søk på 
internett. 

Kanskje de som gav deg dette heftet 
anbefalte en menighet for deg. 

Å ha tatt imot Jesus er som å bli født! 
Jesus sa at vi måtte bli født på nytt. 

Et lite spedbarn klarer seg ikke alene, men 
trenger familien sin rundt seg. Noen som 
kan gi ham mat, kjærlighet og bytte bleier. 

Et kristent fellesskap blir som en familie for 
et spedbarn. De kan hjelpe deg, forklare 
ting underveis, gi råd og oppmuntring. De 
kan også si ifra hvis du skulle gjøre noe 
som er feil. Vi trenger alle noen som bryr 
seg om oss.

Be til Gud at Han skal lede deg til noen 
andre kristne som du kan ha fellesskap 
med.

Da gjenstår det å ønske lykke til med 
fellesskapet med Gud.

Husk:

PRAT med Gud, HØR på Gud og VÆR 
SAMMEN med Gud!
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Referanser

1  Johannes evangelium 3,16 og 17
2  Johannes evangelium 14,6
3  Johannes evangelium 3,12
4  Romerbrevet 10,9-10
5  Matteus evangelium 6,7 til 13
6  Hentet fra www.bibelen.no
7  Johannes evangelium 10,27
8  Lukas evangelium 6, 47 til 49
9  Hentet fra www.gideon.no

Tillegg 9

Veien til FRELSE 
Johannes 3,3 og 3,16 Romerbrevet 10,9

FRED i tider med angst 
Filipperbrevet 4,6-7 Johannes 14

MOT i tider med frykt 
Hebreerbrevet 13,5-6   
2. Korinterbrev 4,8-18

LEDELSE innfor avgjørelser 
Jakobs brev 1,5-6 Hebreerbrevet 4,16

HVILE i tider preget av tretthet 
Matteus 11,28-30 Romerbrevet 8,31-39

TRØST i tider med sorg 
2. Korinterbrev 1,3-5 Romerbrevet 8,26-28

STYRKE i tider med fristelse 
1. Korinterbrev 10,6-13 Jakob 1,12-16

LOVSANG i tider med takknemlighet 
1. Tessaloniker 5,18 Hebreerbrevet 13,15

GLEDE over tilgivelse 
1. Johannes 1,7-10
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Kontakt

Har du spørsmål eller kommentarer? Noe du vil 
fortelle? Nøl ikke med å ta kontakt med oss!

Gud i din by!
Postboks 4180
3005 Drammen

www.gudidinby.no
post@gudidinby.no

Tlf: 32211300
Faks: 32211301
Forbønnstelefon: 
32211313 (kl. 20 - 23.)

Vi anbefaler også:

TV Visjon Norge 
Kristen TV kanal som fås inn via parabol, 
en del kabelselskap og RiksTV.

Mer info finner du på www.visjonnorge.com

Dette heftet er skrevet av Tore Kransberg

Dette heftet er gitt deg av:
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GUD?
Du har sikkert hørt 

om ham, tenkt på ham 
og kanskje bedt til ham 

i ulike situasjoner.

I ALLE RELGIONER 
OG I ALLE SAMFUNN  

HØRER MAN OM GUD. 

Men hvem er han?

 I DETTE HEFTET KAN DU 
FINNE UT HVORDAN DU KAN 

PRATE MED HAM, HØRE PÅ HAM 
OG VÆRE SAMMEN MED HAN.

Lykke til!

TV Visjon Norge AS 
Postboks 4180

3005 Drammen 
Tlf. 32 21 13 00

www.visjonnorge.com


