
Gud i din stad!
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VÄLKOMMEN
till ett helt nytt liv!
Dina första steg på vägen till ett liv 
tillsammans med Gud.

GUD?

Du har säkert hört om Honom, tänkt på Honom 
och kanske bett till Honom i olika situationer. I 
alla religioner och i alla samhällen hör man om 
Gud. Men vem är Han?

Gud är universums skapare. Han har skapat 
allt du kan se runt omkring dig. Från de stora 
sakerna, som jordklotet vi bor på. Till de allra 
minsta blommor och insekter som du kan se. 
Och Han har skapat dig! (Mer om det kan du 
läsa i Bibelns 1 Mosebok, kapitel 1 och 2.)

Gud skapade människor för att Han ville ha 
någon att umgås med, att älska och vara 
tillsammans med. Men på grund av synd blev 
den gemenskapen bruten. Ungefär som en 
skilsmässa. Men Gud gav inte upp. Han ville 
finna en lösning på problemet – och det gjorde 
Han.
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Lösningen är Jesus, Guds Son.
Gud älskade oss så mycket att Han var villig att 
göra allt för att få ha denna gemenskap med oss 
igen. Synden var problemet, eftersom synd har 
konsekvenser och leder till straff.

Tänk dig en domare i en domstol, där man håller 
på att fälla en dom med ersättningskrav för 
allvarlig rattonykterhet. Först lägger åklagaren 
ett förslag om en miljon kronor som straff. 

Men då domaren förstår att den skyldige är 
en gammal god skolkamrat till honom, som 
han tycker mycket om, ville han mildra domen. 
Av rättviseskäl, kan han dock inte ändra på 
åklagarens förslag, men som en god och 
kärleksfull vän så tar han själv boten och betalar 
den för honom.

Sådan är Guds kärlek till dig! Han kan inte ta 
bort straffet för synden, men Han sände sin Son 
Jesus, för att Han skulle ta det straff som du, och 
vi alla, egentligen hade förtjänat. Detta skedde 
för cirka 2000 år sedan i Jerusalem, på en plats 
som kallas Golgata.

Vi firar jul till minne av att Jesus blev född, att 
Han kom hit till jorden, och vi firar påsk till minne 
av att Jesus dog för vår skuld.

Så högt älskade Gud världen, att han 
gav den sin enfödde Son, för att de som 
tror på Honom inte skall gå under, utan 
ha evigt liv. Gud sände inte sin son till 
världen för att döma världen, utan för att 
världen skulle bli frälst (räddad) genom 
honom.1

Frälst?
Det finns ingen annan väg till Gud än genom 
Jesus!  Vägen till frälsning (räddning) finns i en 
person, det är inte en fråga om lära eller religion.

Jesus säger själv:

”Jag är vägen sanningen och livet” 2

Alltsedan Jesu egen tid har vittnesbördet 
varit detsamma från tusen och åter tusen av 
människor: ”Jag mötte Jesus!”

Kanske du har hört att människor går förlorade 
för att de har syndat? Nej! Den enda orsaken till 
att människor kan gå förlorade är att han eller 
hon inte vill tro på Jesus. På grund av Jesus 
tillräknar inte Gud oss människor våra synder. 
De är redan förlåtna. Detta är de goda nyheterna 
för dig – evangelium om Jesus Kristus!
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Åt alla dem som tog emot honom gav 
han rätten att bli Guds barn, åt alla som 
tror på hans namn.3

Jag vill utmana dig: Finns det någon rimlig orsak 
till att du inte skulle göra Jesus till Herre över ditt 
liv just nu?

Du kan vända dig i bön till Gud idag – just nu. 
Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Han vill 
att du ska välja vägen till himmelen!

Du kan bli född på nytt:
Ty om du med din mun bekänner att 
Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att 
Gud har uppväckt honom från de döda, 
skall du bli räddad.4

Bed:

”Jesus. Jag bjuder in dig i mitt liv. Jag 
tror att du dog för mina synder, och att du 
uppstod ifrån de döda. Jag vill att du från 
nu ska vara

Herre i mitt liv. Jag tackar dig för att 
frälsningen är färdig och att jag nu är ett 
Guds barn!”

Vad nu?
Nu har du bett en bön och önskat Jesus 
välkommen som din vän. Nu kanske du tänker: 
”Vad ska jag nu göra?” Svaret blir: Att vara Jesu 
vän, frälst, kristen, är inte svårt. Det är tre råd vi 
gärna vill ge dig i detta häftet:

1.  TALA med Gud
Vi talade om för dig att Gud söker att få 
gemenskap med dig. Och det är detta allt handlar 
om. Att du är Guds vän och att Han får bli din 
vän. Du kan när som helst och var som helst 
tala med Gud. Det kallas att be. Han önskar att 
höra din stämma, höra om dina bekymmer och 
dina glädjeämnen, att ha ett sådant förhållande 
som du har med dina bästa vänner.

Bön är en relation med Gud. Du kan be i bilen, 
i bussen, eller när du är ute och går. Du kan be 
med dina tankar, och du kan be stilla eller be 
högt. Lär dig att tala med Gud om allt.

Många människor går runt och bekymrar sig 
för väldigt mycket, när de tänker på allt det som 
sker i livet. Istället för att bekymra dig kan du 
göra om dina tankar till böner till Gud.
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Ett exempel: Istället för att bekymra dig för 
någon du tycker om, som befinner sig i en 
svår situation, så ber du istället en bön för den 
personen.

Istället för att tänka att det var förfärligt det som 
skett med den personen så ber du: ”Gud, du 
som ser vad som skett, Jag ber att du hjälper 
honom i den situationen.”

En bön som Jesus har lärt oss att be är bönen 
”Fader Vår”:

Jesus sa:

Och när ni ber, skall ni inte rabbla tomma ord som 
hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för 
de många ordens skull.  Gör inte som de, ty er 
fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett 
honom om det. Så ska ni be:

”Fader vår som är i himmelen. 
Helgat vare ditt namn.Tillkomme ditt 
rike. Ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv 
oss idag, och förlåt oss våra skulder,
såsom och vi förlåta dem oss skyldiga 
är, och inled oss icke i frestelse,utan 
fräls oss ifrån ondo.Ty riket är ditt, 
och makten och härligheten, i evighet. 
Amen” 5

Denna bön lär oss att vi kan tacka Gud för den 
Han är, och att vi kan be om våra dagliga behov 
och utmaningar.

Så det första vi vill dela med dig är att DU TALAR 
MED GUD

2. HÖRA  från Gud.
När du talar till Gud, så ska du också veta att 
Han vill tala till dig. Relation och kommunikation 
går båda vägarna.

Det viktigaste sättet du har att ”höra” från Gud, 
är att läsa Bibeln. Den är GUDS ORD – alltså 
det Gud har sagt!

I Bibeln kan du lära mycket genom de människor 
som har levt med Gud förrut och du kan få ord 
som talar direkt till dig. Det är många som har 
upplevt detta.

Lite om hur Bibeln blev till. 
Man räknar med att många av Bibelns berättelser, 
psalmer och dikter har meddelats muntligen, 
ofta under lång tid, innan de blev nedskrivna. 
Det fanns starka berättartraditioner, där den 
viktigaste historien om folket och om Gud och 
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människor fördes vidare från generation till 
generation.

På liknande sätt gav också  Jesu lärjungar 
och de första kristna berättelserna om Jesu liv 
och död vidare till andra. Detsamma gäller det 
som Jesus hade sagt, som t.ex. hans många 
liknelser.

Efter hand började man skriva ned detta för 
att bevara det. De äldsta delarna av Gamla 
Testamentet blev troligen nedskrivna cirka 700-
600 år f.Kr. Detta gäller särskilt Mose-böckerna 
och historien om kungarna, samt några av 
profetskrifterna.

Det sista som blev skrivet är några av breven i 
Nya Testamentet. Dessa blev till omkring år 60-
120 e.Kr.

Jesus lärde sina lärjungar att förmedla hans 
budskap i muntlig form, även om Han kunde 
skriva.6

Ett bra ställe att börja läsa Bibeln är Johannes 
Evangelium i Nya Testamentet.

Du kan också höra Guds stämma i ditt inre, på 
ett liknande sätt som du hör ditt samvete tala när 
du har tänkt göra något som är fel.

Jesus sa: 

 ”Mina får lyssnar till min röst, och jag 
känner dem, och de följer mig.” 7

Att lyssna till Jesu Ord är ett bygga en bra grund 
för livet, som liknar en solid grundmur för ett hus.

Jesus sa:

”Den som kommer till mig och hör mina 
ord och handlar efter dem – vem han 
är lik, det skall jag visa er. Han är lik en 
man som när han bygger ett hus gräver 
djupt och lägger grunden på berg. När 
floden svämmar över, vräker sig vattnet 
mot huset men förmår inte rubba det, 
eftersom det är väl byggt.  Men den som 
hör och inte handlar, han är lik en man 
som bygger ett hus på marken utan att 
lägga någon grund. Floden vräker sig 
mot huset, och det rasar genast ihop och 
förödelsen blir stor.” 8

För att utveckla din relation med Gud, bör du 
alltså läsa Bibeln, som är Guds Ord till dig. Om 
du behöver en Bibel så kan du kontakta oss, så 
sänder vi en till dig. Det finns också flera utgåvor 
på internet, bland annat på www.bibeln.se    
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Ett gott tips när du talar med Gud – ber, är att du 
är stilla efteråt. Ta dig tid att höra vad han säger 
till dig också. Det kan komma som tankar och 
ingivelser.

Att du läser Guds Ord är det viktigaste sättet 
som Gud talar till dig på!

3. VARA TILLSAMMANS med Gud
En spännande och viktig del av gemenska-pen 
med Gud är att vara tillsammans med andra Guds 
vänner. Över hela världen finns det församlingar 
och gemenskapsgrupper där kristna människor 
samlas. Några samlas  i hemmen, där det kan 
vara en mindre grupp med 3-5 personer, andra 
samlas i församlingar med flera tusen.

Det enklaste kan var att undersöka om någon 
du känner brukar gå till en kristen församling/
kyrka – kanske någon släkting, en arbetskamrat 
eller liknande. Fråga om du kan följa med på en 
samling för kristna. Då får du vara tillsammans 
med några som delar tron på Gud med dig, vara 
med andra som har tagit emot Jesus, och som 
vill lära sig mer om Honom.

Du kan också se i din lokaltidning om där finns 
några mötesannonser, eller på internet.

Kanske den som gav dig detta häftet hälsade 
dig välkommen till deras församling?

Att ta emot Jesus är som att bli född! Jesus sa 
att vi måste bli födda på nytt.

Ett litet spädbarn klarar sig inte ensamt, utan 
behöver ha familjen runt om sig – någon som 
kan ge mat i rätt tid, och någon som kan byta 
blöja och på annat sätt visa omsorg och kärlek. 
På samma sätt är en kristen gemenskap för den 
som är nyfödd i Guds familj. De kan hjälpa dig, 
förklara saker och ting, ge råd och uppmuntran. 
De kan också hjälpa dig att se vad som är rätt 
och fel. Inte bara nyfödda behöver någon som 
bryr sig om oss!

Då återstår det att önska dig lycka till med din 
nyvunna gemenskap med Gud.

Bed till Gud att Han ska leda dig till andra kristna 
som du kan ha en meningsfull gemenskap med.
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KOM IHÅG:
1. TALA med Gud
2. LYSSNA på Gud
3. VAR TILLSAMMANS med Gud

Referenser
1. Johannes evangelium 3:16,17

2. Johannes evangelium 14:6

3. Johannes evangelium 1:12

4. Romarbrevet 10:9,10

5. Matteus evangelium 6:7-13

6. Hämtat från www.bibeln.se

7. Johannes evangelium 10:27

8. Lukas evangelium 6:47-49

9. Hämtat från www.gideon.no

Tillägg 9

Vägen till FRÄLSNING.
Johannes 3:3, 3:16, 10:9, Romarbrevet 10:9

FRID i tider av ångest.
Filipperbrevet 4:6,7

MOD i tider men fruktan.
Hebreerbrevet 13:5-6,  
2 Korinterbrevet 4:8-18

LEDNING inför avgöranden.
Jakobs brev 1:5-6, Hebreerbrevet 4:16

VILA i tider präglade av trötthet.
Matteus 11:28-30, Romarbrevet 8:31-39

TRÖST i tider av sorg.
2 Korinterbrevet 1:3-5, Romarbrevet 8:26-28

STYRKA i tider av frestelse.
1 Korinterbrev 10:6-13, Jakobs brev 1:12-16

LOVSÅNG i tider av tacksamhet.
1 Tessalonikerbrev 5:18, Hebreerbrev 13:15

GLÄDJE över förlåtelse.
1 Johannes brev 1:7-10 
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Har du frågor eller kommentarer? 
Är det något du vill tala om?
Tveka inte att ta kontakt med oss!

Gud i din by
Postboks 4180
N-3005 Drammen
N O R G E

www.gudidinby.no och www.gudidinstad.se

Telefon: +47 32211300 (Norge)

Förbönstelefon: (kl. 20 - 23) 

(Norge) +47 32 31 13 13 

(Sverige) 0302-499995

www.visjonnorge.com

Detta häftet är skrivet av Tore Kransberg

Du har fått häftet av:
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