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POSITIVT TÄNKANDE 
Folk vill i allmänhet inte höra på något negativt och all försäljning går ut på att 
motivera konsumenten att köpa en viss produkt som kommer att göra honom 
lycklig och möta behov på särskilda områden utan att varna honom för eventuella 
faror i att använda produkten. Låt oss ta några exempel:  
 För alkoholproducenterna handlar allt om nöje; de talar inte om för sina 

användare faror som skrumplever eller om de sociala konsekvenserna av 
alkoholbruk.   

 Matleverantörerna varnar aldrig sina kunder för övervikt, hjärtattacker, 
stroke och blodproppar. 

Oavsett vilken produkt man säljer, annonseras det alltid på ett positivt sätt utan 
varningar av möjliga bieffekter eller resultatet av ett felaktigt bruk. De enda 
undantagen är tobaksindustrin och den farmakologiska industrin av vilken man 
med lagens hjälp kräver rekommendationer och varningar för bieffekter.  

EVANGELIUM BETYDER GODA NYHETER  
Kristna har i uppdrag av Gud att förkunna de goda nyheterna om frälsningen för 
syndaren som ångrar sin synd och att det väntar oss ett evigt liv med Gud när vi 
dör. Men Jesus förde inte bara fram de goda nyheterna, han kom också med 
krav, som de flesta kristna inte vill höra talas om.  
 Håll hans bud. Joh. 14-15   
 Förlåt andra. Matt. 18:21-35 
 Förneka dig själv. Matt. 16:24-26  
 Älska Gud och människor. Matt. 22:35-40 
 Vänta på Jesus Kristus. Joh. 15:1-7 

FRÄLSNINGEN ÄR EN GRATIS GÅVA 
Ingen människa kan arbeta sig fram till, eller komma fram till frälsningen, genom 
egna gärningar. Straffet för synderna tog Jesus på korset, och det enda som Gud 
begär av oss människor är att tro att detta är sant, omvända oss och be till Jesus 
att han ska bli vår Herre och Mästare. Joh. 3:16-18; Ef. 2:8-10 



VI SKA ARBETA PÅ VÅR FRÄLSNING  
Varje kristen har ansvar för att arbeta på sin frälsning (helga sig), men de flesta 
bryr sig inte om den detaljen. Filipp. 2:12-16 

VAR SKA MAN BÖRJA? 
Jesus sa att ingenting kan göras utan honom. Det är möjligt att arbeta i köttet 
med usla resultat, men om vi verkligen vill göra Guds gärningar, måste det ske 
genom Jesus. Joh. 15:5 
När Jesus gick här nere för 2000 år sedan, begränsade han sin kraft och levde 
som en människa. Han hade ingen makt i köttet utan var totalt beroende av Gud 
Fader och kunde bara göra det Fadern ville. Joh. 5:17-21  
Som kristen måste du be och fråga Jesus Kristus om vad han vill att du ska göra 
dagligen. Luk. 11:9-13 
 

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som 
hur du avslutar din bana! 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  
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