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Den goda nyheten Meddelandet 
 

 
 

Jesus lever.1 Jesus dog och uppstod igen.2 Jesus kommer tillbaka.3 Jesus är den 
enda vägen till himlen.4 Jesus frälser.5 Jesus kan göra allt som nämns i Lukas 4.6 
Jesus är kung och han har en kungariket.7 Det enda sättet in i detta rike är att bli 
född på nytt.8  
 
Jesus dog på korset och tog varje synd på hans kropp. Genom hans sår är vi 
helade.9 Han led mycket för oss alla så vi kunde tillbringa evigheten med Honom 
för evigt.10 Gud älskade världen så mycket att han sände sin son Jesus för att dö i 
vårt ställe.11 Gud visste att vi inte kunde betala priset. Priset var bra och vi kunde 
aldrig möts Guds normer. Det är därför Jesus kom.12  
 
Jesus är Ordet som blev kött. Jesus blev en människa.13 Jesus vandrade här på 
jorden och upplevde varje form av smärta och avvisande på sig.14 Han avslogs och 
föraktad. Ingen ville ens titta på honom men han gjorde en stor sak för oss.15 Han 
försonade oss tillbaka till Fadern. 
 
På grund av vad Jesus gjorde, vi inte längre måste separeras från Gud. Jesus dog 
så att vi kunde återigen ha gemenskap med Fadern.16 Jesus dog så att vi kunde få 
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liv.17 Genom Jesus har vi evigt liv.18 Genom Jesus har vi förlåtelse för synd.19 De 
som tror på Jesus kommer aldrig riktigt dö eftersom Jesus är den som ger liv.20 
Jesus ger liv åt alla som tror på Honom.21 Och det eviga livet börjar så fort du får 
honom in i ditt hjärta.22 
 
Du behöver inte göra goda gärningar eller gärningar för att komma till himlen.23 
Allt du behöver göra är att tro på Jesus. Åkalla hans namn. Be honom att rädda 
dig. Be honom att ge dig. Han är här. Hans Ande är här för att hjälpa dig. 
Uppmanar Herrens namn. Kalla på Jesus och du kommer att sparas. För 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 frälst.24 Du kommer att få evigt liv. Du 
blir ett Guds barn, en medborgare i Guds rike.25 Guds rike är evigt.26 Guds rike är 
här nu och är tillgänglig för alla som tar emot Jesus som Herre och Frälsare. Jesus 
är den enda vägen till himlen. Det finns inget annat namn under himlen som vi 
kan bli frälsta.27  
 
En dag Jesus kommer tillbaka. Han kommer tillbaka igen.28 Och en dag kommer 
han härska och regera från denna jord.29 Detta meddelande är inte att skrämma 
dig kära en. Detta meddelande är att låta dig veta att tiden är kort och Kristi 
återkomst är snart. Jesus kommer Kristus tillbaka igen.30 Jag säger igen eftersom 
han kom en gång som en bebis, men när han kommer för andra gången, kommer 
han komma som erövra King.31 
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Nu är det dags att vara redo kära vän. Nu är det dags att lyssna. Nu är det dags. 
Förhärda inte ditt hjärta. Gör uppror inte mot Gud.32 Idag är frälsningens dag.33 Ta 
en stund just nu och ger dig till Herren. Ge honom ditt liv. Överlämna dig själv till 
honom. Han är här för dig idag. Låt honom att göra djupa arbete healing - helande 
ditt hjärta och rengöring dig från all synd. Han kan. Han är här. Låt oss be 
tillsammans. 
 
Käre Jesus. Jag ber Dig att förlåta mig alla mina synder. Jag ber Dig att rädda mig. 
Jag har vänt ryggen på dig men nu kommer jag till dig. Vänligen rena mig från all 
orättfärdighet. Vänligen hela mig. Vänligen hela mig på alla områden i mitt liv. 
Viktigast, kom att leva inom mig. Jag vill känna dig. Jag vill ha en relation med dig. 
Jag är din. Jag är din för evigt min Gud, min konung, och jag väljer att tjäna dig för 
resten av mina dagar. Tack, Herre, för att dö för mig och för att spara mig. Jag får 
allt som du har för mig. Jag ser fram emot att vara med dig för evigt. Amen. 
 
Kära bröder och systrar, nu när du har bett denna bön och tog emot Jesus i ditt 
hjärta genom tro, är du nu en ny skapelse i Kristus.34 Du är inte längre densamma. 
Du är inte längre den personen du var några minuter sedan. Jesus är nu i ditt 
hjärta.35 Vad är underbart är att hans Ande är med dig. Ja, den Helige Ande med 
dig. Han kommer att leda dig och guida dig och visar dig vägen genom hans 
sanning som kommer från Gud.36  
 
Nu finns det några saker som du måste göra. Regelbundet läsa Guds Ord.37 Få en 
bibel och börja i boken av John. Läs och studera Guds Ord eftersom det kommer 
att förändra ditt sinne.38 En annan sak - spendera tid be till Gud varje dag. Lära sig 
att lyssna också. Det är gemenskap. Så här lär du dig att höra hans röst, genom att 
spendera tid med honom.39 Han vill prata med dig så att du måste lära dig att 
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lyssna också. Håll dig borta från de saker som dishonor Kristus. Fråga den Helige 
Ande hjälper dig att hitta en plats där du kan läsa mer om Jesus.40  
 
Jag är så glad att vi hade denna gång tillsammans. Jag är så glad att du gav ditt liv 
till Herren. Du kommer aldrig att bli densamma. Växer i nåd och kunskap om vår 
Herre och Frälsare Jesus Kristus.41 
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