


Gud älskar Dig och har skapat Dig till att
känna Honom personligen.

Så älskade Gud världen att
han gav den sin ende son,
för att var och en som tror
på honom inte skall gå
under utan ha evigt liv.”

(Joh 3:16)
Jesus sa: ”Detta är det
eviga livet: att de känner
dig, den ende sanne Guden
och honom som du har
sänt, Jesus Kristus.”

(Joh 17:3)
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� Varför tror du att så många inte känner Gud på detta sätt?

Jesus sa: ”Jag har kommit för att de skall 
ha liv, och liv i överflöd.” (Joh 10:10)

Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna
Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek,

förlåtande livsstil och trofasta relationer.

Bibeltexterna är återgivna ur Bibel 2000 med tillstånd av Svenska bibelsällskapet.

Originaltitel engelska: The four Spiritual laws
Copyright 2004 Agape Sverige
Bilder på Jesus är ur Agape Sveriges egen film JESUS.

Vi uppmuntrar till användandet av detta häfte men för att bibehålla kvalité och skydda från 
förändringar, får därför detta häfte eller delar av det inte kopieras eller säljas utan tillstånd av 
Agape Sverige.
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Vi är skilda från Gud genom våra synder.
Därför kan vi inte känna honom eller erfara
hans kärlek.

Vad är synd?

Människan skapades av Gud för att ha gemenskap med
honom. Men hon valde att gå en annan väg oberoende av
honom, och gemenskapen bröts. Denna egna vilja visar sig
i aktivt motstånd eller passiv likgiltighet mot Gud. Det är
detta Bibeln kallar synd. 

(Jesaja 53:6, Rom 1:19-21)

Vem har syndat?

”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud.”
(Rom 3:23)

Gud är helig och människan är i sin
natur syndig. Därför blir Gud och
människa åtskilda. Avståndet blir
som ett stort och oöverkomligt 
vatten mellan oss. Av egen kraft
söker hon fylla sitt liv med mening,
tex. genom ett liv i lyx, bra hälsa,
karriär, goda gärningar, filosofier
och religioner. Alla dessa försök är
meningslösa, eftersom de inte kan
lösa syndens konsekvenser.
Människan behöver hjälp med sin
synd, dvs. avståndet till Gud.

Vilken konsekvens får synden?

Hur reagerar du om andra gör fel mot dig?

”Syndens lön är döden.” (Skilsmässa från Gud) (Rom 6:23)
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Endast genom Jesus kan vi känna Gud och
erfara hans kärlek.

Jesus Kristus dog i vårt ställe

”Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla.
Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er 
till Gud.” (1 Pet 3:18)

Jesus Kristus lever

”Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav
dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio
dagar visade sig för dem och talade om Guds rike.”

(Apg 1:3)

Jesus är enda vägen till Gud

”Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom
genom mig.” (Joh 14:6)

Bilderna vill visa hur Gud gett oss
en väg över till Honom genom att
sända sin Son, Jesus Kristus. Han
dog på korset, i vårt ställe, för våra
synder. Han uppstod från de döda.
Därför kan vi känna Gud, få förlå-
telse för våra synder och leva ett liv
fyllt av mening och kärlek.

Men det räcker inte att endast känna till dessa sanningar...
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Vi måste ta emot Jesus i våra liv som Herre
och frälsare. Först då kan vi känna Gud och
erfara hans kärlek.

”Åt dem som tog emot
honom gav han rätten
att bli Guds barn, åt
alla som tror på hans
namn.” (Joh 1:12)

”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds
gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna 
berömma sig.” (Ef 2:8, 9)

Att ta emot Jesus innebär:
 att erkänna för Gud att vi har syndat och att vi vill
 vända oss från synden till Gud.
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Här styr jag:et livet och Jesus
är utanför. Då kan man inte
erfara Guds kärlek och mening
med sitt liv. Då lever du ditt liv
på egen hand. 

Här leder Jesus livet, jag:et har
inte kontrollen. Då kan man
erfara Guds kärlek och mening
med sitt liv. Jesus är med dig
och ett liv med Gud kan börja.

Dessa hjärtan symboliserar två sätt att leva:

Vilket hjärta symboliserar ditt sätt att leva?
Vilket hjärta skulle du vilja symboliserade 
ditt sätt att leva? 

 att tro att Gud förlåter våra synder helt och hållet
 genom Jesu död och uppståndelse.
 att vi väljer att tro på och följa Jesus Kristus som Herre.
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Jesus sa: ”Se, jag står vid dörren och
bultar. Om någon hör min röst och
öppnar dörren skall jag gå in till
honom och äta med honom och 
han med mig” (Upp 3:20)

OBS! Att endast ha kunskap 
om hur Du personligen kan 
känna Gud räcker inte. 
Du har ett val att göra…

Du kan ta emot Jesus just nu i tro uttryckt i bön
Bön är att tala med Gud. Gud ser ditt inre och han fäster sig inte
vid ditt ordval. Det följande är ett förslag till bön:

”Jesus förlåt mig alla mina synder det jag tänkt,
sagt och gjort fel i mitt liv. Tack för att du dog på

korset för min skull. Nu öppnar jag mitt hjärta för dig.
Ta emot mig som jag är och gör mig sådan du vill

att jag skall vara. Tack Jesus!” 

Kan du säga detta till Gud och mena det?

Gör denna bön till din nu och Jesus Kristus kommer
in i ditt liv precis som han har lovat.
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Frälsare, har något stort hänt, bla detta:

Jesus Kristus har kommit in i ditt liv genom sin 
Ande och han kommer aldrig att överge dig. 
(Upp 3:20; Hebr 13:5)

Alla dina synder har blivit förlåtna (Kol 1:13-14)

Du har blivit ett Guds barn (Gal 3:26)

Du har börjat en relation med Gud som varar för
evigt, det var för denna relation Gud skapade dig.
(Joh 17:3; 10:10)

� Hur kan man vara säker på att detta har hänt?

�

�

�

�

Du kan lita på att Jesus Kristus är med dig, därför
att Gud har lovat det och han är pålitlig

”Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det
livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som
inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er som tror
på Guds sons namn, för att ni skall veta att ni har evigt liv.”

(1 Joh 5:11-13)

Tacka ofta Gud för att Jesus Kristus har kommit in i ditt liv och
att han aldrig kommer att överge dig. (Rom 8:38-39)

Du kan lita på att Jesu Ande, den helige Ande, har kommit in i
ditt liv och att du har evigt liv från den stunden du sa ja och 
öppnade dörren för Jesus.

� Hur ska vi förhålla oss till våra känslor?
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Låt dig inte styras av hur du känner
En kristen lever i tro på Gud och litar på hans ord. Det är Guds
ord och löften som är sanna, inte våra känslor, men Gud låter oss
också uppleva tröst, frid och glädje i tron på Jesus. Även om du
ingenting känner, kan du lita på att hans ord håller.

Tåget illustrerar förhållandet mellan sanning (Gud och Hans ord,
din tro (förtröstan på Gud och Hans ord) och de känslor som

Herren Jesus väcker i ditt liv. Loket kan ta sig fram både med och
utan personvagn. Däremot skulle det vara hopplöst att försöka dra
tåget med personvagnen.

KÄNSLOR TRO SANNING

bibeln),

Vår tro på Gud växer när vi litar på Gud i allt vi gör, i varje
liten detalj. Du kommer att växa som kristen om du:

� Lär känna Gud genom att läsa Bibeln (2 Tim 3:14-17)

� Talar till Gud genom bön (Fil 4:6)

� Lyder Gud i varje steg (Lukas 6:46-49)

� Lever i den helige Andes kraft 

(Kol. 2:6; Ef 3:14-21, 5:18)

� I ord och handling berättar för andra om Jesus 

(Matt 28:18-20; 2 Kor 5:17-20)

� Har gemenskap med andra kristna 

(Heb 10:25; Apq 2:42-47)

A
tt växa som

 kristen
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