
En Personlig

Gud



Gud älskar dig
”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att 
den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” 
Joh 3:16

Gud vill att du skall lära känna honom
”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och 
den som du har sänt, Jesus Kristus.” 
Joh 17:3

Varför tror du att de flesta människor  
inte känner Gud personligen?
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Gud älskar dig
”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att 
den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” 
Joh 3:16

Gud vill att du skall lära känna honom
”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och 
den som du har sänt, Jesus Kristus.” 
Joh 17:3

Gud älskar dig och Han skapade dig för  
att du skall lära känna honom personligen

Varför tror du att de flesta människor  
inte känner Gud personligen?
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Vad är synd?
Vi är skapade för att ha ett levande förhållande med Gud, 
men vi förnekade honom och förhållandet upphörde. Detta 
avvisande av Gud och uppbyggandet av våra egna liv runt 
allt annat är vad Bibeln benämner synd. Denna inställning 
bevisas av vår själviskhet gentemot vår nästa, genom öppen 
olydnad inför Gud eller genom att helt enkelt ignorera honom.  
Jesaja 53:6, Rom 1:19-21

Varje människa syndar
”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.”  
Rom 3:23

Synden medför konsekvenser
”Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, 
vår herre.” 
Rom 6:23

Synden skiljer oss från Gud, därför känner 
vi inte Honom eller upplever Hans kärlek.

Alla har syndat och gått miste om 
härligheten från Gud. Straffet för denna 
synd är evig separation från Gud. 

Gud är fullkomlig och vi är syndare. Det 
finns en stor klyfta mellan oss på grund 
av människornas synd. Något saknas i 
våra liv som inget annat (förhållanden, 

pengar, karriär eller hälsa) kan tillfredsställa.

Vi försöker minska klyftan med goda gärningar, att hjälpa andra 
eller ty oss till en religion. Men alla våra strävanden misslyckas, 
för de kan inte lösa syndaproblemet.

{GUD

{

OSS

↓
Det bara finns en lösning på detta problem...
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3 Jesus Kristus är Guds enda  
lösning för våra synder.

Jesus är unik 
”Han är den osynlige Gudens avbild, 

förstfödd före allt skapat.” Kol 1:15

Jesus dog för våra synders skull
”Så led också Kristus en gång för våra synder. 

Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att 
föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men 
levandegjord genom Anden.” 1Petr 3:18

Jesus återuppstod
”Han visade sig för dem efter sitt lidande och 
gav dem många bevis på att han levde, då han 
under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade 
med dem om Guds rike.” Apg 1:3

Som ett resultat, kan vi förvänta oss 
en personlig relation med Gud. 

Endast genom Jesus kan vi lära känna Gud och ta 
del av Hans kärlek och förlåtelse.

Gud sände Jesus, i sin kärlek till 
människorna, för att vedergälla straffet 
för våra synder genom sin korsfästelse, 
trots att vi förtjänar att avskärmas från 
Gud för all evighet.

Genom Jesus har Gud överbryggt 
avståndet som skiljde oss från honom 
och försåg oss med förlåtelsens väg 
som återupprättar förhållandet med 
honom.

Jesus är enda vägen till Gud
’Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer 
till Fadern utom genom mig”.’ Joh 14:6
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Jesus är enda vägen till Gud
’Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer 
till Fadern utom genom mig”.’ Joh 14:6

Det räcker inte enbart med dessa fakta...
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Jesus lovar att komma in i våra liv när vi 
tar emot honom.

Genom Jesus, kan vi lära känna Gud 
personligen och uppleva Hans kärlek och 
förlåtelse.

Vi måste ta ett beslut att säga ja till Jesus
“Men åt alla som tog emot honom gav han 
rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på 
hans namn.” Joh 1:12

Vi tar emot Jesus i tro
“Ty av nåden är ni frälsta genom tron, 
inte av er själva, Guds gåva är det, inte 
på grund av gärningar, för att ingen skall 
berömma sig.” Ef 2:8-9

“Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst 
och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid 
med honom och han med mig..” Upp. 3:20

Att ta emot Jesus innebär:

Enas med Gud om att vi syndar och bestämma sig för att 
vända bort från synden.

Ha förtröstan att Gud förlåtit oss allt eftersom Jesus dog 
för våra synder.

Bestämma oss för att följa Jesus; sätta honom först i våra liv.

4 Vi kan endast lära känna Gud om vi tar emot 
Jesus som vår Herre och frälsare i vårt hjärta.

Det räcker inte med att veta och känna att detta är 
sant. Vi måste göra ett val...
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Kristus-orienterad person

Jesus - sitter på tronen och 
jag följer Jesus som min Herre. 
Dessa personer har mottagit 
Jesus i sina liv. De har förlåtits 
och upplever Guds kärlek.

Jag-orienterad person 

Jesus är utanför personens 
liv. Dessa personer har aldrig 
mottagit Jesus i sina liv. De är 
avskärmade från Gud genom 
synden och har inte tagit 
emot förlåtelsen.

Vi lken c i rkel  besk r iver  d ig  bäst?
I  v i lken c i rkel  skul le  du v i l ja  leva? 

Dessa cirklar beskriver två sorters människor

IO
SELF

JAG

JAG

För att inleda ett förhållande med Gud  
måste du lägga ditt liv i hans händer.

Gud bryr sig mindre om hur du uttrycker dig i ord  
än om ditt hjärtas uppriktighet.

Här följer ett förslag till bön.  
(Bön är så enkelt som att tala med Gud)

Käre 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 som du vill att jag skall vara.  
Tack Jesus!
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Då kommer Jesus in i ditt liv som han lovade.

Varför inte be nu?

Här följer ett förslag till bön.  
(Bön är så enkelt som att tala med Gud)

Käre 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 som du vill att jag skall vara.  
Tack Jesus!
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Vad händer när du sätter din tro till Jesus?

När du bjudit in Jesus i ditt liv som din Herre och frälsare, händer 
följande: 

Jesus har kommit in i ditt liv genom den helige Ande och han 
lämnar dig aldrig.  (Rom 8:9, Hebr 13:5)

Alla dina synder är förlåtna. (Kol 1:13,14)

Du har blivit Guds barn. Han är din himmelske Fader. (Gal 3:26)

Gud har givit dig ett nytt liv och du blir en ny skapelse. 
(2Kor 5:17, Ef 3:14-21)

Du har börjat en vänskap med Gud som varar för evigt, och för 
vilket Gud skapade dig. (Joh 17:3, Joh 10:10)

Hur kan du vara säker på att allt detta verkligen 
har hänt?

Du kan vara säker på att Jesus bor i dig för det har Gud lovat och 
honom kan du lita på.

Och detta är vittnesbördet: “Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet 
är i hans Son. Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son 
har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt 

liv, ni som tror på Guds Sons namn.” (1Joh 5:11-13)

“Tacka Gud ofta för att Jesus Kristus är i ditt liv och att Han aldrig 
kommer att lämna dig.” (Rom 8:38-39)

Du vet nu att Kristi Ande bor i dig och att från den stund du inbjöd 
Jesus i ditt liv kommer du att ha evigt liv, för detta har han lovat.
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(2Kor 5:17, Ef 3:14-21)

Du har börjat en vänskap med Gud som varar för evigt, och för 
vilket Gud skapade dig. (Joh 17:3, Joh 10:10)
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har hänt?

Du kan vara säker på att Jesus bor i dig för det har Gud lovat och 
honom kan du lita på.
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är i hans Son. Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son 
har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt 

liv, ni som tror på Guds Sons namn.” (1Joh 5:11-13)

“Tacka Gud ofta för att Jesus Kristus är i ditt liv och att Han aldrig 
kommer att lämna dig.” (Rom 8:38-39)

Du vet nu att Kristi Ande bor i dig och att från den stund du inbjöd 
Jesus i ditt liv kommer du att ha evigt liv, för detta har han lovat.

Vad händer om du inte känner någon 
skillnad när du bjöd in Jesus i ditt liv?
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Det handlar inte om vad du känner

Det handlar om Gud och hans löften i Bibeln, inte våra känslor. 
Känslor är starka och viktiga, men de avgör inte vad som är sant. 
En person som följer Jesus lever av att tro på Guds pålitlighet och 
vad han har sagt 
genom Ordet, 
Bibeln.

Tåget illustrerar sambandet mellan fakta (Gud och hans Ord), tro 
(vår tro på Gud och hans Ord) och känslor (ett resultat av vår tro 
och lydnad).

Tåget kommer att rulla med eller utan känslornas vagn, men det 
vore meningslöst att försöka dra tåget med känslornas vagn. På 
samma sätt kan vi lita på Gud och hans Ord, oberoende av känslor.

Hur vi växer som Jesu följeslagare

Vårt förhållande till Jesus växer när vi litar på honom i livets alla skeden. 
Denna förtröstan utvecklas genom:

Att vi lär känna Gud genom bibelläsning (2 Tim 3:14-17) – börja med 
Johannesevangeliet
Att åkalla Gud i bön (Fil 4:6)
Att under bön lyssna till Gud (Luk 6:46-49)
Att vandra i den Heliga Andes kraft (Kol 2:6; Ef 3:14-21,5:18)
Att berätta för andra om Jesus genom hur vi lever vårt liv och vad vi har 
att förmedla (Matt 28:18-20; Kor 5:17-20; Ef 4:1)
Att leva i gemenskap med andra kristna (Hebr 10:25; App2:42-47)

Flera vedträn brinner kraftigt tillsammans,
men ta bort ett vedträ och elden avtar.

På samma sätt menar Gud
att du inte skall leva ett kristet liv i avskildhet.

När du ber Kristus att bo i ditt liv
föds du in i Guds familj.

Denna församling, denna kyrka
är medelpunkten i Guds eviga plan.

Finn en kyrka där Jesus tillbeds
och Bibeln förkunnas, och förena dig med andra

som förkunnar om Jesus Kristus.

FAKTA          TRO       KÄNSLOR
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Om du känner att detta häfte har hjälpt dig, ge det vidare eller läs det 
för någon annan. På så sätt kan du hjälpa någon annan att lära känna 
Gud personligen.
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