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Hur kan jag komma till Gud?  
Att komma till Gud är inte svårt. Han älskar dig och längtar efter att 

du ska börja tala med honom. 

Det som hindrar oss att komma till Gud är först och främst vår synd. Man kan 

säga att synd är att vända sig bort från Gud, att välja bort honom och inte vilja 

tro på honom. Allt annat som vi kallar synd, som till exempel lögn, mord och 

egoism, är ett resultat av detta.  

Bibeln säger att syndens lön – alltså resultatet eller frukten av synden – är 

döden. Det är inte svårt att hitta tragedi och död runtomkring oss.  

Idag kan du välja att vända dig mot Gud. Men för att få gemenskap med Gud, 

måste synden bort. Straffet för all synd tog Jesus på sig, när han dog på korset.  

Jesus är Guds son och han valde att komma till jorden och leva 

som människa. Han visade vem Gud var och människor blev 

hela och fria.  

Då Jesus blev människa levde han utan synd och kunde därför ta varje 

människas straff, straffet för synden. 

Genom Jesus kom förlåtelsen och vägen blev öppen till Gud. Det enda du 

behöver göra är att tala till Gud, på samma sätt som du talar till en vän. Be 

honom att förlåta dig dina synder och göra dig ren på insidan. Har du svårt att 

hitta egna ord, finns en bön på baksidan av denna folder.  

Vad som händer, är att Gud flyttar in i ditt innersta. Människan består av kropp, 

själ och ande. Anden är den plats i människans innersta, där hon har kontakt 

med Gud. 

När du blivit förlåten, har du blivit ren i din ande och Gud kan bo där genom sin 

Helige Ande. Därifrån kan du börja ha en relation med Gud. Genom din Ande, 

kan du höra Guds röst. Du kan också bli ett redskap för Gud. 

Ett nyfött barn 

Den som just tagit emot Jesus i sitt hjärta, är som ett nyfött barn på 

insidan. Bibeln talar om att vi är Guds barn. Som barn har man 

mycket att lära.  



ibeln är en fantastisk bok. Den är Guds ord till dig. Att läsa bibeln är som 

mat för ditt inre och det är lättast att börja med den andra delen som 

heter Nya Testamentet. 

Som barn behöver man också föräldrar – i tron. Därför är det viktigt att du 

hittar andra kristna, som har vuxit lite i sin tro och kan svara på dina frågor.  

I Sverige finns det många olika kyrkor med många olika yttre sätt att tillbe Gud. 

Det kan vara bra att leta runt lite tills du hittar en församling som du trivs i. Du 

kan till exempel besöka oss på: 

http://www.kyrktorget.se/efs.billstakyrkan 

Där hittar du EFS Billstakyrkans hemsida.  

En bön om frälsning: 
Jesus, jag vill bli Din efterföljare. Jag vill komma till Dig och 

erkänner att jag är en syndare. Jag vet att jag inte kan göra mig 

godkänd inför Gud genom mina egna ansträngningar. Jag tror 

att Du dog på korset, för att bli dömd i mitt ställe. 

 Jag litar på att Du frälser mig från det straff jag förtjänar. 

Jag litar på att Du ger mig ett nytt liv. Jag är övertygad om att 

Du är den ende, som kan ge mig evigt liv och sann gemenskap med Gud. Ge 

mig den fria gåvan av Din Helige Ande, så jag kan leva ett liv som ärar Dig. 

 Tack Herre Jesus för Din kärlek. Ge mig styrkan och visheten jag 

behöver för att följa Dig som min Herre. Led mig till den rätta församlingen 

och omringa mig med andra kristna som hjälper mig med min nya livsresa, i 

ditt heliga namn, Jesus. Amen. 

Detta säger Bibeln om frälsning: 

 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen 

kommer till Fadern (Gud) utom genom mig”. (Johannes evangelium 14:6). 

 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som 

rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av Hans nåd, därför att Kristus Jesus 

har friköpt dem.(Romarbrevet 3:23-24) 

 Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och tror i ditt hjärta 

att Gud uppväckt Jesus från det döda, då blir du frälst. ( Romarbrevet 10:9) 

 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, 

se, det nya har kommit. (2 Korinterbrevet 5:17) 
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