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JESUS
Titta närmare på den person som har ställt historiens klocka. Vad kan
människan Jesus – och mer än så – ge oss i början av
tvåtusentalet?

Vad är det som är så märkvärdigt
med Jesus?

Läs personliga skildringar av hur ett möte med Jesus har förändrat
människors liv. Berättelserna skiljer sig åt, för varje människa är unik,
men det finns också sådant som alla har gemensamt.

Vanliga människor på en andlig resa

Fundera på de två viktiga frågorna: Leder inte alla religioner till Gud? och
Hur kan Gud tillåta så mycket lidande?

Två viktiga frågor

Läs ögonvittnesskildringar av personer som mötte Jesus när han levde här
på jorden. Det finns de som avfärdar berättelserna om hans liv som sagor,
men historiska dokument  tyder starkt på att Jesus gjorde och sade det han
påstås ha gjort.

Så här var det

Upptäck vad Jesu efterföljare i dagens värld verkligen tror och varför. Den
här lättfattliga översikten förklarar hur man får frid med Gud.

Att lära känna Gud
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I det här
häftet…

Bilderna på Jesus i det här häftet 
är tagna från filmen JESUS, vilket 

är världens mest sedda film och 
finns idag översatt till över 1 000 

språk. Filmen JESUS finns att 
beställa genom Agape Sverige  

till en låg kostnad för de  
kyrkor som vill försöka nå  

människor i sin omgivning  
med budskapet om Jesus.

Bilderna på sidorna 20 till 25 
används med tillstånd av  

Inspirational Films.
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JesusVad är det som är så

märkvärdigt med en

judisk snickare som

levde för två tusen år

sedan? Finns det något i

Jesu liv som har något

att säga oss i början av

tvåtusentalet? Har Jesus

något svar på de viktiga

frågorna i livet?

Vad är det som är
så märkvärdigt med
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På spaning efter
sanningen om Jesus

När vi söker nya andliga dimensioner
stöter vi troligen på Jesus. Det är
svårt att låta bli, för han har haft ett
oerhört inflytande på världen och
samhället. Till och med vår tide-
räkning utgår från hans födelse.
Miljontals böcker har skrivits om
hans liv och oräkneliga mästerverk
har målats av konstnärer som på
duken försökt fånga någon aspekt av
hans liv. På Internet finns det mer än
två miljoner sidor om Jesus.

Ändå är vår uppfattning om Jesus ofta
en mix av missförstånd och felaktiga
upplysningar. Vi tänker oss honom
som en ikon ovanför altaret i kyrkan,
som en fattig kringvandrande
predikant, som en god människa
som fick en ohygglig död. Det viktiga
är att vi själva tar reda på vem denne
Jesus verkligen är. I vår tid visar
människor ett ökat intresse för Jesu
liv. Under de senaste tjugo åren har
mer än två miljarder sett ”Jesus-
filmen”. Filmen berättar om en
person vars födelse, liv, död och upp-
ståndelse är unik i historien. Många
som har sett filmen berättar att de
har påbörjat en ny andlig resa. Här i
häftet finns berättelser om männis-
kor som själva har mött Jesus.

Det finns åtminstone tre skäl till
att undersöka Jesus närmare:

Livet är för tufft

Man kan läsa en bok eller gå en kurs
för att bli bättre på snart sagt vad som
helst, alltifrån lerduveskytte till
libanesisk matlagning. Men det finns
ingen utbildning som kan ge den
viktigaste kunskapen: hur man ska
leva sitt liv.

Vi ställs ständigt inför beslut med
långtgående konsekvenser: Vad ska
jag välja för utbildning? Vad för slags
arbete? Vem ska jag leva med? Hur
ska jag leva? Värderingar och nor-
mer förändras med blixtens
hastighet och kräver nya beslut, som
i sin tur ger upphov till ytterligare
beslut.

I denna komplicerade värld behö-
ver vi få vägledning av någon som vet
allt om livet. Jesus påstod att han
gjorde det. Han känner livet utan och
innan för han är Livet. Han känner
oss också utan och innan. Han vill
hjälpa oss att upptäcka oss själva och
välja det som är rätt för oss.

När Jesus levde på jorden kom
människorna till honom med sina
frågor. De svar han gav innehåller in-

66

arför lever vi? Vart är vi på
väg? Kan livet vara mer än
så här?

Vi slutar ofta upp med att försöka
finna svar på sådana frågor. Vi
försöker klara oss så gott det går, ofta
utan att veta riktigt vad vi tror eller
varför. Det bästa vi kan få till är att
skapa oss en egen tro utifrån vad som
”känns rätt” eller vad som ”fun-
gerar” för oss i dagliga livet.

Vi nöjer oss med ett ytligt liv och tror
att livet inte är mer än så. Men
innanför vår optimistiska fasad kan
vi fortfarande ha frågor som har ett
djupare svar.

Hur hittar man en
djupare mening med
livet?

Allt fler människor söker en ny
dimension i livet, något som fyller
den inre tomheten. Några vänder sig
till naturen för att få inspiration.
Andra öppnar sig för andliga
inflytanden av alla möjliga slag. Vissa
tar olika bitar av världsreligionerna
och gör ett eget hop-plock.

V
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honom och ge honom tillåtelse att
förvandla vårt liv och visa oss hur
man får en relation till Gud
Skaparen, som har gjort oss till dem
vi är och format
oss till ett liv fyllt
av mål och
mening.

Ett tredje skäl är
att...

Livet
skapar en
massa skuld

Vi kan tycka att vi
är rätt bra men
om vi är ärliga
erkänner vi att vi
många gånger
tänker, säger
eller gör sådant
vi vet är fel –
sådant som kan
göra andra illa eller skada den värld
vi lever i. När vi ställs inför Guds
norm – fullkomlighet – kan inte en
enda av oss på fullt allvar påstå att
han har uppnått det.

Många av världsreligionerna ger oss
ett mönster för hur vi ska leva, en
uppsättning moraliska regler att
försöka följa. Ändå är Jesus unik. När

våra ansträngningar att vara snälla
eller konsekventa har misslyckats, är
det bara han som ger oss Guds
förlåtelse. När Jesus avrättades beta-

lade han med sin
död straffet för
all människor-
nas ondska. De
som har tackat ja
till hans erbju-
dande om för-
låtelse behöver
inte längre bära
på en tyngande
skuld utan är
som benådade
och frigivna fån-
gar. Detta för-
klaras ytterligare
i avsnittet i slutet
av häftet med
rubriken Att lära
känna Gud per-
sonligen.

Varför ska vi fundera på
Jesus?

Jesus kan leda oss genom livets
labyrint. Han kan hjälpa oss upp-
täcka vår framtid. Han kan garantera
oss förlåtelse för allt vi har gjort fel.

Men Jesus gör så mycket mer. Han
påstod att han var

”Det tycks
alltid vara en
bit som fattas

– och Jesus
säger att det

är han.”
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sikter som är relevanta och fungerar
i alla kulturer och tider. Du hittar
svaren i redogörelserna  för hans liv
i de fyra första böckerna i Nya
testamentet i Bibeln. De här böcker-
na är värda att läsas både med tanke
på dess undervisning och den bild
de ger av Jesu liv.

Ett annat skäl att fundera på Jesus
är att...

Livet verkar meningslöst

Människor har alltid sökt en mening
med livet. Varför finns vi till? Är det
här allt? Finns det någon tanke med
mitt liv? Är det bara ett dåligt skämt?

Jesus är viktig när vi söker vår
framtid. Han sade att en anledning
till att han kom var för att ge
människorna ett nytt liv. Enligt
honom har alla ett medfött fel – ett
hål i hjärtat som aldrig går att täppa
till med alla bra saker vi försöker
stoppa in i det. Det tycks alltid vara
en bit som fattas – och Jesus säger
att det är han.

Han vill ge oss livet i hela dess fullhet
men för att han ska kunna göra det
måste vi släppa taget om mycket av
det vi klamrar oss fast vid för att få
trygghet. Vi måste vända oss till
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P.S. Vad leder det till att känna
Jesus?

et är viktigt att få upp-
lysningar om vem Jesus
var, vad han gjorde och

vad han erbjuder. Många tror
felaktigt att tron är ett ”språng
ut i det okända” eller att lägga
förnuftet åt sidan för att ge sig
hän åt någon orimlig vidskepel-
se. Förnuftet kan visserligen
inte förklara allt när det gäller
Jesus, men en relation till
honom är rimlig och grundar
sig på pålitliga historiska bevis.
Att bara lära sig fakta om Je-
sus leder dock inte utan vidare
till att man lär känna honom.

Känslorna för oss inte heller så
mycket längre. Vi söker ofta en
andlig upplevelse, en känsla
som bevisar för oss att Gud är
hos oss. Känslorna är viktiga
men kan ha skiftande ursprung
och varierar mycket från person
till person.

Vårt svar på Jesu erbjudande
innebär ett val. Det handlar
inte bara om att känna sig på
ett visst sätt eller bara om att
instämma intellektuellt i att det
man lärt sig om Jesus är sant.
Det innebär att fatta ett beslut,
ett medvetet val att låta honom
få den främsta platsen i vårt liv.

Det är detta man menar med
att tro på Jesus. En äkta tro
berör alltid både viljan och tan-
ken. Känslan är viktig men inte
avgörande. Du kan lita på vem
Jesus är, vad han har gjort och
vad han har sagt till oss.

En god grund för en relation
med Gud är att, med ett med-
vetet val, ta ett steg i tron på
Jesus sedan man förstått hans
budskap. En äkta tro innebär
att kunskap leder till handling.
Man kan till exempel ”tro” att
en viss kirurg är skicklig men
det är först när man låter
honom operera som ”tron” blir
verklig.

En äkta tro är inte något som
bara några få lyckligt lottade
föds med. Alla människor här
på jorden har möjlighet att tro.
Tron kan vara liten och svag
men det viktiga är att man
sätter också den lilla tron till
Jesus och det han har gjort för
oss.

För att få veta mer om det
ämnet, se ”Att lära känna Gud
personligen” sid 24.

D
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Gud själv som hade kommit till
jorden för att rädda människorna.
Han sade att när man såg honom såg
man Gud. Han vill ge oss ett helt nytt
liv i en personlig relation till sig.

Vi kan undvika Jesus om vi
anstränger oss, men då skulle vi gå
miste om så mycket. Tänk så synd,
att befinna sig vid livets slut och inse
att man har gått miste om möjlig-
heten att ha en personlig relation till
Gud... både här i livet och efter
döden.

Varför inte ta dig tid att lära känna
Jesus bättre? Läs igenom resten av
häftet och fundera på frågan: ”Vad
ska Jesus ha för plats i mitt liv?”
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ag valde från ett dukat smörgåsbord av andliga
upplevelser, och valde det som passade i ett

egocentrerat perspektiv. Jag tänkte att om Gud finns så
måste man kunna uppleva honom. Dogmer och läror
var jag inte intresserad av. Jag ville att han skulle bli
sann för mig personligen. I min privatreligiositet var
yogan ett sätt för mig att få kontakt med Gud, trodde jag
Jag sökte upplevelser och det var vad jag fann. Jag var
tvungen att ha en viss dos yoga-övningar varje dag, precis
som en drog. Jag var helt uppslukad och till slut var jag
nära döden både fysiskt och mentalt.

En dag upplevde jag en ingivelse att gå till en kyrka. Där
mötte jag vaktmästaren Moses och översköljdes av en
väldig kärlek och frågade: ”Vem är du, som har så
mycket kärlek? Så mycket kärlek finns inte i den här
världen!” Moses svarade: ”Det är inte jag. Det är Jesus
som älskar dig så mycket.” Den mannen hade det som
jag hade sökt efter. Moses talade om Gud – inte som en
kraft, utan som en älskande Fader.

Jag blev efter en tid kristen. Genom bön och bibelläsning
växte jag i tron. Till skillnad mot yogan och de andra
andliga erfarenheterna så gjorde mig tron på Jesus glad.
Han gav mig nya ögon och Han gjorde allt nytt i mitt liv.
Jesus gav mig den verkliga upplevelsen och en djup
tillfredsställelse i mitt liv. Idag vet jag att Jesus är verklig.
Det är viktigt att uppleva Honom men upplevelsen i sig
har inget egenvärde. Kristen tro är mer än så. Kristen
tro betyder trygghet och personlig relation.

J

”Jag var
helt
uppslukad
och till
slut var
jag nära
döden
både
fysiskt
och
mentalt.”

Elisabeth Svedinger
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Yoga höll på

att bli min död
Yoga, Thai Chi, antroposofi, Hare Krishna, TM,

energimassage, rosenterapi, Chi gong Det hann bli

en hel del nyandliga varianter under Elisabeth

Svedingers sökande efter meningen med livet.
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”Jag insåg 
att Jesus är 
på riktigt och 
att jag be-
hövde fatta 
ett beslut”

Befriad och

tacksam

E

Markus Eriksson var inte tillfredställd med sitt liv. Träffen med en 
kristen taxichaufför blev början till en helomvändning i hans liv.
Jag tyckte att jag var ganska normal innan jag blev frälst. Jag 
festade och träffade tjejer som de flesta.

Samtidigt var jag ofta stressad, hade dåligt tålamod, blev lätt 
arg, tänkte mycket på sex och affärer och jag hade ingen riktig 
ro inom mig. Det kändes som om jag jagade något hela tiden och 
aldrig riktigt blev nöjd med livet.

n dag träffade jag en taxi-
chaufför som var kristen. 

Jag märkte att det var något 
annorlunda med honom och 
han bjöd in mig till sin kyrka. 
Jag som trodde att jag redan var 
kristen insåg snabbt att det var 
jag inte. Jag insåg att Jesus är 
på riktigt och att jag behövde 
fatta ett beslut. En vecka senare 
bad jag Jesus om förlåtelse och 
tog emot honom i mitt hjärta 
som min Frälsare och Herre.
Jag blev frälst och mina tidigare 

synder var nu raderade och 
borta för alltid. Den Helige 
Ande började forma mig och 
rena mig och han tog bort alla 
mina negativa egenskaper som 
exempelvis hat, stress, otålighet 
och själviskhet. Jag kunde börja 
älska och förlåta alla, som 
man bara kan göra med Guds 
enorma kärlek.

Jag kunde känna som om en 
ridå drogs bort och jag började 
förstå saker som jag inte för-

stod tidigare, speciellt vad synd är och nu vet jag att 
jag ska hem till Jesus när jag dör.

Mitt dåliga språk ändrades och allt begär till det 
världsliga och materiella försvann helt och Jesus 
hamnade i centrum istället. Begäret till sex försvann 
och nu väntar jag med sex tills jag gifter mig. Rike-
dom är inte så viktigt längre och nu kan jag ha roligt 
utan alkohol. Jag har inga bekymmer längre och det 
känns så skönt.

Herren Jesus har befriat mig och ger mig sådan 
kärlek, glädje och frid. Jesus har gjort mig till 
världens lyckligaste och jag tackar honom varje dag 
för frälsningen som man inte kan förtjäna utan det 
handlar bara om nåd.

Markus Eriksson
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Fri från

  drogerna

Å

Jag trodde jag var kristen tills jag mötte Jesus. Jag är syrian och upp-
vuxen som traditionellt kristen. Jag var bara kristen till namnet och 
hade ingen relation med Gud. Kyrkan var för mig något som jag gick 
till på högtider och som tradition.

ret var 1998. Min familj 
var med om en bilolycka 

och vår yngste son, som endast 
var två dagar gammal, blev totalt 
förlamad och hjärnskadad.

Under denna verkligen svåra tid 
med allt det tragiska som hänt 
min yngste son sökte jag inte 
hjälp hos Jesus, jag visste inte ens 
att jag kunde få hjälp av honom 
med alla problem. Ingen hade 
förklarat för mig att jag kunde 
vända mig till Jesus Kristus.

Några år efter denna händelse 
började min brors fru började 
gå till en evangelisk församling 

i Bredäng, hon tog emot Jesus 
som sin frälsare, även min fru tog 
emot Jesus som sin personliga 
frälsare på detta möte. 

Ett par från församlingen började 
komma hem till oss och de pra-
tade mycket om Jesus. Det paret 
kunde sitta hemma hos oss i 10 
timmar och prata om Jesus och 
frälsningen. Jag tänkte, tröttnar 
de inte på att prata om Jesus? 
Hur länge ska de hålla på? Vad 
är det för nöje att prata om Jesus 
hela tiden? Jag tänkte att det finns 
säkert ingen glädje i deras liv 
fast nu vet jag att det är precis 
tvärtom.

Jag blev ändå lite nyfiken för jag 
hade inga svar för att säga emot, 
så jag började läsa lite i Bibeln 
för att försöka få tyst på dom. Jag 
hade inte läst så mycket i bibeln 
tidigare, jag trodde det endast var 
för prästerna.

Jag började följa med min fru och 
mina barn till kyrkan, och där 
fick jag träffa många människor 
som tagit emot Jesus som sin fräl-
sare. Det blev mycket som hände 
inom mig, samtidigt som jag sa 
till mig själv att jag är född kris-
ten, så märkte jag att min livsstil 
sa något annat, jag levde helt 
enkelt inte med Jesus, jag hade 
aldrig bett honom ta kontroll över 
mitt liv. 

En tid senare lämnade jag mitt 
liv till Jesus, och det var det bästa 
som hänt mig. Det är svårt att 
förstå vad en relation med Jesus 
handlar om innan man sagt ja till 
honom. 
Summerar jag de senaste tio åren 
i mitt liv, så har de senaste 5 åren 
då jag levt med Jesus, varit de 
bästa åren i mitt liv, ett liv där vi i 
familjen förtröstar på Herren och 
hans ord.

Jonny Estaifo
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Alla kommer vi i situationer

då svårigheter hopar sig och

frågorna om livets mening

blir för svåra. Då söker vi svar

utanför oss själva och ställer

gärna Gud till svars. I Bibeln

finner vi vad Gud säger om

människans situation:

Människan skapades för att ha
gemenskap med Gud och leva med
honom i en kärleksfull tillvaro helt
utan lidande. Lidandet har sitt ur-
sprung i att människan inte lyssnade
till Guds röst utan lät sig vilseledas.
Lidandet är idag en självklar del av
livet där brustna relationer, sjukdom,
krig och katastrofer orsakar sådan
smärta att vi inte ser vägen till
helande, fred och liv.

Människan bär själv en del av
skulden. Själviskt handlande i familj,
samhälle och land, bidrar till ett
fortgående lidande. Gud skulle
kunna utplåna mycket lidande
genom att göra oss till viljelösa

tillåta så mycket

lidande

Hur kan Gud robotar som alltid är kärleksfulla,
men istället har människan givits en
egen vilja som innebär ansvar både
för det vi säger och gör, och det vi
inte säger och gör.

Gud är inte kall eller likgiltig, utan
går in och tar på sig vårt lidande. Läs
berättelsen på sidan 30 om hur Gud
engagerar sig i människans situation.

För att finna svar på våra frågor och
en hjälp i vårt lidande behöver vi
förstå meningen med Jesu liv. I oss
själva är vi förlorade inför den
ondska vi möter men Gud hjälper oss
övervinna ondskan och lidandet.

1818

religioner
till Gud?

Om alla religioner egentligen

pekar mot samma Gud, kunde

man ju vänta sig att de

skulle lära ut ungefär samma

grundläggande saker om

honom. Men det gör de inte.

Vad de största världsreligionerna på-
står är sant motsäger genomgående
vartannat – i synnerhet när de be-
skriver Guds väsen och vad som hän-
der med människorna när de dör.

Om två religioner kommer med
grundläggande påståenden som mot-
säger varandra kan inte båda vara
riktiga. Det är inte en fråga om smak
eller tolerans utan om sanning. Om
den ena är sann är den andra logiskt
sett falsk.

Om vi bortser från kristendomen, så
lär alla de övriga stora religionerna
att man måste förtjäna Guds god-
kännande genom olika fromma
handlingar – och jobba sig fram till
Nirvana, himlen eller Gud. Kristen-
domen säger att vi aldrig kan göra
oss förtjänta av att komma till

himlen. Vi kan helt enkelt inte upp-
fylla Guds normer.

På grund av sin stora kärlek har Gud
dock tagit initiativet till att rädda oss
från det dödsstraff som våra onda
gärningar förtjänar. Det gjorde han
i Jesus. Ingen annan religion har en
kärleksfull Gud som möter män-
niskorna genom att själv bli
människa.

Vilken religions påståenden är det då
som är sanna? Det  blir nu avgörande
att få reda på vem Jesus Kristus egent-
ligen var.

Leder inte alla
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Anm: Tullindrivarna var judar som var
avskydda av sina landsmän eftersom de
arbetade åt romarna. De brukade driva in
mer tull än romarna krävde, för att få
rikligt över för egen del.
(Luk 18:35 – 19:10)

an (Jesus) kom in i Jeriko
och gick genom staden. Där
fanns en man som hette

Sackaios, och han hade hand om
tullen och han var rik. Han ville
gärna se vem denne Jesus var men
kunde inte för folkmassan, för han
var liten till växten. Han sprang i
förväg och klättrade upp i en
Sykomor.

När Jesus kom dit såg han upp mot
honom och sade: ”Skynda dig ner,
Sackaios, i dag skall jag gästa ditt
hem.” Sackaios skyndade sig ner och
tog emot honom med glädje. Alla
som såg det mumlade förargat: ”Han
har tagit in hos en syndare.”

Men Sackaios ställde sig upp och
sade till Herren: ”Hälften av vad jag
äger, Herre, skall jag ge åt de fattiga.
Och har jag pressat ut pengar av
någon skall jag betala igen det
fyrdubbelt.” Jesus sade till honom:
”I dag har räddningen nått detta hus
– han är också en son till Abraham,
och Människosonen har kommit för
att söka efter det som var förlorat och
rädda det.”

Sackaios

han se, och han följde med
Jesus och prisade Gud. Och
allt folket som såg det sjöng
Guds lov.

• Om Jesus hade levt i vårt
samhälle, vilka utstötta
skulle han ha visat omsorg
om?

H

• Vad var unikt med Jesu
attityd till människorna i
samhällets utkant?

• Vad säger Jesus (Människo-
sonen) att det var för orsak
till att han kom?

F u n d e r a  p å :

2020

1
n

är Jesus närmade sig
Jeriko satt där en blind vid
vägkanten och tiggde.  Han

hörde en folkhop komma på vägen
och frågade vad som stod på. Man
talade om för honom att Jesus från
Nasaret gick förbi, och då ropade
han: ”Jesus, Davids son, förbarma
dig över mig.” De som gick främst
sade åt honom att vara tyst, men han

Jesus stannar
för utstötta

ropade ännu högre: ”Davids son,
förbarma dig över mig.”

Jesus stannade och sade till dem att
leda fram honom, och då mannen
kom närmare frågade Jesus: ”Vad vill
du att jag skall göra för dig?” Han
svarade: ”Herre, gör så att jag kan
se igen.” Jesus sade: ”Du kan se igen.
Din tro har hjälpt dig.” Genast kunde

N
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n dag höll han (Jesus) på att
undervisa, och där satt fari-
seer och laglärare, som hade

kommit från varenda by i Galileen
och Judeen och från Jerusalem. Och
han hade Herrens kraft så att han
kunde bota. Då kom det några
bärande på en bår med en man som
var förlamad, och de försökte
komma in med honom och sätta ner
honom framför Jesus. Då de inte
kunde ta sig in med honom i
trängseln gick de upp på taket, tog
bort teglet och firade ner honom på
hans bår mitt framför Jesus.

När han såg deras tro sade han: ”Min
vän, du har fått förlåtelse för dina
synder.” Då tänkte de skriftlärda och
fariseerna: ”Vad är det för en hädare!
Vem kan förlåta synder utom Gud?”
Men Jesus förstod vad de hade för
tankar och sade till dem: ”Vad är det
ni tänker i era hjärtan? Vilket är
lättast, att säga: Du har fått förlåtelse
för dina synder, eller att säga: Stig
upp och gå? Men för att ni skall veta
att Människosonen har makt här på
jorden att förlåta synder, säger jag

Skandal
eller sensation

dig” – och nu talade han till den lame
– ”stig upp, ta din bår och gå hem.”

Genast reste han sig, mitt för ögonen
på dem, tog båren han hade legat på
och gick hem, allt medan han
prisade Gud. Alla slogs av häpnad
och prisade Gud, och de fylldes av
fruktan och sade: ”Det är otroligt,
det vi har sett i dag.”

(Luk 5:17-26)

E

• Varför samlades så många
för att höra Jesus tala?

• Varför var de religiösa
ledarna så upprörda över
det Jesus sade och gjorde?

• Vad är det för skandalösa
påståenden Jesus kommer
med?

• Stöds påståendena av det
han gör i berättelsen?

F u n d e r a
p å :
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2
n

ed Andens kraft
inom sig återvän-
de Jesus till Gali-

leen, och ryktet om honom
spred sig i hela trakten. Han
undervisade i deras synagogor, och
alla lovprisade honom. Han kom till
Nasaret, där han hade växt upp, och
på sabbaten gick han till synagogan,
som han brukade. Han reste sig för
att läsa, och man gav honom profet-
en Jesajas bok. När han öppnade den

fann han det ställe där det står
skrivet: Herrens ande är över mig,
ty han har smort mig till att frambära
ett glädjebud till de fattiga. Han har
sänt mig att förkunna befrielse för
de fångna och syn för de blinda, att
ge de förtryckta frihet och förkunna
ett nådens år från Herren.

Han rullade ihop boken och gav den
tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla
i synagogan hade sina blickar rik-
tade mot honom. Då började han tala
till dem och sade: ”I dag har detta
skriftställe gått i uppfyllelse inför er
som hör mig.” Alla prisade honom
och häpnade över de ljuvliga ord
som utgick ur hans mun. Och de
frågade: ”Är det inte Josefs son?”

(Luk 4:14-22)

Grannarna

pratar

M

• På vilket sätt kan man i vårt
samhälle vara ”fattig, fången,
blind och förtryckt” bortsett
från den självklara innebörden?

• Varför var det svårt för
människorna från Jesu hemstad
att acceptera honom?

F u n d e r a
p å :
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Vad är evigt liv?
”Och detta är det eviga livet: att de
känner dig, den ende sanne Guden,
och honom som du har sänt, Jesus
Kristus.” Johannes 17:3

Hur kommer det sig att de
flesta människor inte känner
Gud på det sättet?

2. Vi väljer att gå vår
egen väg och bryter
kontakten med Gud.

Var och en bär ansvar.
Vi föredrar att gå vår egen väg i stället
för Guds. Vi kanske öppet trotsar
Gud som har skapat oss eller bara
struntar i honom.

G U D

M Ä N N I S K A N

Det är denna egocentriska in-
ställning som Bibeln kallar synd.

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

Alla drabbas av följderna
”Om ni lever på det sättet kommer
ni att dö.”
Rom 8:13

Gud är fullkomlig, vi är syndiga, så
det är en avgrund mellan oss. Vi kan
försöka må bättre genom vårt arbete,
relationer, pengar, sport eller
religion men alla försök misslyckas
eftersom vi har struntat i det
egentliga problemet – att vi har vänt
Gud ryggen.

Den tredje punkten ger oss den
enda lösningen på det problemet...

3. Genom att Jesus
Kristus gav sitt liv för
oss, öppnade han
den enda vägen till
vänskap med Gud.

Jesus är unik.
”Jesus svarade: ’Jag är vägen, san-
ningen och livet. Ingen kommer till
Fadern utom genom mig.’” John 14:6

Jesus har makt att ställa
allt till rätta
”Och ni, som förut stod utanför och
visade ert fientliga sinnelag i era
onda gärningar, också er har han nu
försonat med sig genom att Kristus
led döden med sin jordiska kropp.”
Kolosserbrevet 1:21,22
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Att lära känna

1. Gud älskar dig och vill att
du ska lära känna honom.

Hur kan du veta att Gud älskar dig?
”Så älskade Gud världen att han gav den sin
ende son, för att de som tror på honom inte
skall gå under utan ha evigt liv.” Johannes 3:16

Många i vår värld är pessimistiska när

det gäller framtiden. Massmediernas

upphaussade förväntningar har inte

övertygat oss om att livet blir bättre

under tvåtusentalet. Brottslighet,

våld, ekonomisk otrygghet och

mänskligt lidande visar inga tecken

på att upphöra. Jesus Kristus däremot

ger verkligt hopp. Han framhäver vårt

grundläggande behov av att få frid

med Gud och gör sedan den

försoningen möjlig. De sidor som

följer förklarar hur.

Gud
personligen



2727

Bilderna visar två slags människor:

Egocentrisk människa
(Bild A)
S Jaget styr
+ Jesus Kristus är utanför.
o Intresset fokuseras på jaget, vilket

ofta leder till obehag och
frustration.

Kristuscentrerad människa
(Bild B, sid 28)
+ Jesus Kristus leder.
S Jaget följer Jesus Kristus och

använder sig av hans liv och kraft.
o Intresset fokuseras på Kristus,

vilket leder till ökad samklang
med Guds plan.

Vem styr ditt liv? Är det så du vill
ha det?

För att ta emot Jesus
måste du lägga ditt liv i
hans hand.
Gud bryr sig inte så mycket om vad
du säger som om vad du har för
inställning. Så här skulle du kunna
säga till Honom:

Skulle du kunna be till
Gud och mena det?

Om du ber Gud att  Jesus Kristus
ska komma  in i ditt liv
 förändras du.

Om du har bett Jesus att
komma in i ditt liv har
det hänt många saker,
bland annat:

1. Jesus har kommit in i ditt liv
genom sin Ande och han kom-
mer aldrig att lämna dig.
(Upp 3:20; Heb 13:5)

2. Han har förlåtit dig fullständigt.
(Kol 2:14)

”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!”

3. Du har fått en ny kraft i ditt liv
som hjälper dig att förändras.
(Kol 2:15)

4. Du kan börja uppleva livet med
Gud så som han hade tänkt sig.
(Joh 17:3; Joh 10:10)

Bild A:
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Jesus har makt över
döden.
”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.” Apostlagärningarna 1:3

Jesus tog konsekvenserna av vår
själviskhet genom att ge sitt liv på
korset. Han bevisade att han hade
brutit syndens förstörande makt ge-
nom att uppstå från de döda. Jesus
befriar oss från skuld och ger oss
en bro tillbaka till Gud.

Det räcker inte med att veta allt
det här...

4. Vi behöver ta emot
Jesus Kristus, så att
vi kan lära känna
Guds förlåtelse och
vänskap.

Vi behöver ta emot Jesus
Kristus.
”Men åt dem som tog emot honom
gav han rätten att bli Guds barn, åt
alla som tror på hans namn.”
Johannes 1:12

Att ta emot Jesus Kristus
innebär:
1. Tro att Jesus var sänd av Gud för

att öppna vägen till honom.

G U D

M Ä N N I S K A N

J E S U S

2. Att hålla med Gud om att vi bär
skulden till att vi har vänt honom
ryggen.

3. Att lita på att Gud förlåter oss full-
ständigt tack vare att Jesus har be-
talat vad vår själviskhet kostade.

4. Att bestämma sig för att följa
Jesus.

Jesus ger oss den här bilden: ”Se,
jag står vid dörren och bultar. Om
någon hör min röst och öppnar dör-
ren skall jag gå in till honom och äta
med honom och han med mig.”
Uppenbarelseboken 3:20

Det räcker inte med att veta
eller känna att det här stämmer.
Vi måste välja...

”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.” 
Efesiebrevet 2:8-9

Jag



Känslorna då?

Var inte beroende av hur du känner dig.
Vi kan alltid lita på Gud och hans löften i Bibeln men vi kan inte
alltid lita på våra känslor. Den kristne lever i tro (förtröstan) på Gud
och litar på hans ord. Det är Guds ord och löften som är sanna, inte
våra känslor, men Gud
låter oss också upple-
va tröst, frid och
glädje i tron på
Jesus. Ibland me-
ra starkt, ibland
mindre. Även om
du ingenting känner, kan du
lita helt på att Hans ord håller.

K Ä N S L O R T R O S A N N I N G

S A N N I N G
Gud och hans Ord, Bibeln

T R O
Att följa Jesus

K Ä N S L O R
En del av människan
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Hur kan du veta att allt det
här verkligen har hänt?

Du kan veta att Jesus
Kristus har kommit in i dig,
för det har Gud lovat och
Honom kan man lita på.

”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
bor i dig och aldrig kommer att
lämna dig. (Rom 8:38-39)

Du kan vara säker på att Jesu Ande
bor i dig och att du har evigt liv från
den stund du bad Jesus komma in i
ditt liv, för det har han lovat.

Förslag till hur man
kan växa som
kristen.

Tron på Gud växer när vi förlitar oss
på honom när det gäller allt i livet.
Du ska se att det hjälper om du:

Lär känna Gud genom att läsa Bi-
beln (2 Tim 3:14-17)

Kommunicerar med Gud genom att
be (Filipperbrevet 4:6)

Lyder Gud varje stund
(Lukas 6:46-49)

Lever i den heliga Andens kraft
(Kol 2:6; Ef 3:14-21, 5:18)

Berättar för andra om Jesus Kristus
med ditt liv och dina ord
(Matt 28:18-20; 2 Kor 5:17-20; Ef 4:1)

Umgås med andra kristna (Hebreer-

brevet 10:25; Apostlagärningarna 2:42-47)

Bild B:

Jag

Har du tagit emot Jesus som din personliga frälsare då du 
tagit del av Jesushäftet, skicka gärna in ditt vittnesbörd 
till Agape Sverige så skickar vi en av filmerna på nästa sida 
utan kostnad. 

Du kan antingen skriva eller ringa:
office@agapesverige.se 
eller ring tel: 08-60 30 949

Glöm inte ditt eget 

namn och adress när 

du skriver till oss!
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an Gud döma oss? Vad
vet han om lidande?”

fräste en mörkhårig kvinna.
Hennes vanställda kropp bar
tydliga tecken på tortyr. ”Jag
har varit skräckslagen... Jag
har blivit misshandlad... våld-
tagen... och dödad!”

I en annan grupp knäppte en ung
afrikan upp skjortan: ”Än det här
då?” sade han och visade kulhål-
en. ”Dödad bara för att jag till-
hörde fel stam.” I en annan skara
satt en ung man med dyster blick.
”Jag har aids”, mumlade han.
”Varför ska jag drabbas? Varför
ska just jag behöva lida?”

Över hela den vida slätten fanns
hundratals liknande grupper. Alla
hade klagomål mot Gud på grund
av ondskan och lidandet han
tillåtit här i världen. Sådan tur han
hade som bodde i himlen där allt
var ljust och ljuvligt! Där det inte
fanns några tårar, ingen fruktan,
ingen hunger och inget hat! Vad
visste väl Gud om allt det som
mänskligheten hade tvingats
genomlida? Han har ju en så
skyddad tillvaro! sade man.

Varje grupp skickade alltså fram
ett ombud som utsetts därför att
han eller hon hade lidit mest – en
hade blivit dödad av en bomb, en
mördad, en hade vanställts av
reumatism, en fötts med en
hjärnskada, en hade utsatts för
övergrepp som barn... Mitt på
slätten överlade de med varandra

men så småningom var
de beredda att lägga
fram sitt fall. Det var
ganska listigt.

För att Gud skulle bli behörig att
döma dem måste han först gå igen-
om det de hade gått igenom. De
bestämde att Gud skulle dömas till
att leva på jorden som människa.

Han skall födas som jude och folk
skall tro att han var oäkting. Han
skall bo i ett ockuperat land som
styrs av en  grym och hård regim.
Han skall ha en uppgift som är så
svår att till och med hans familj
tror att han är tokig när han
försöker sig på den. Han skall
svikas av sina vänner.

Så skall han åtalas för ett brott
han inte har begått och fällas för
det av en feg domare. Han skall
torteras och bli slagen. Och sedan
skall han få erfara hur det är att
vara fruktansvärt ensam.

Sist av allt skall han dö. Han skall
dö så att det inte råder något som
helst tvivel om att han har dött.
Det skall finnas många vittnen.

Efter hand som var och en av
ombuden avkunnade sin del av
domen, steg ett högljutt gillande
sorl från den församlade hopen.
När den siste talat färdigt, blev
det tyst en lång stund. Ingen sade
ett knyst. Ingen rörde ett finger.
För med ens visste alla att Gud
redan avtjänat straffet.

K
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- Gud har ju en så

skyddad tillvaro…
Vid tidens slut stod miljarder människor spridda på
en stor slätt inför Guds tron. De flesta skyggade för
det strålande ljuset framför dem, men i främre delen
stod några klungor som inte kröp ihop av skam utan
pratade hetsigt och stridslystet.

Glöm inte ditt eget namn och

adress när du skriver till oss!

Filmen Jesus 
Världens mest sedda film Lukasevangeliet, speltid 85 min, 
finns på VHS och DVD, vi lagerhåller ca 45 språk.

Berättelsen om Jesus
Vi får följa Benjamin, Caleb, Sarah, Joel, Leah och Nathan 
i Jerusalem omkring år 30. Filmen visar ur barnen kan ha 
uppfattat vad som hände när de mötte Jesus och såg hur 
han gjorde under, hur han helade sjuka, hur han uppväckte 
döda och vad som hände när han korsfästes och när han 
uppstod. På denna DVD finns 15 språk. 
Speltid 63 min.

Magdalena – Befriad från skam
Vi får följa Maria Magdalena, hur hon blev befriad 
från demoner och då hon under tre år följde Jesus,  
såg honom göra mirakler och hans sätt att se på  
människor.
Speltid 78 min

Finns att beställa hos 
Agape Sverige
www.agapesverige.se
Tel: 08-60 30 949
E-mail: order@agapesverige.se



• Vad är det som är så märkvärdigt med Jesus?
• Vanliga människor på en andlig resa

• Två svåra frågor

• Vad är det som är så märkvärdigt med Jesus?
• Vanliga människor på en andlig resa

• Två svåra frågor

Tel:08-60 30 949
E-post: forbon@agapesverige.se
E-post: office@agapesverige.se
Undervisning: www.laravjesus.com
Hemsida: www.agapesverige.se 

Vill du samtala om innehållet, hör av dig till:


