
1. Föraren 
 
En gång stoppades en förare av en polis. 
Han var en god förare och såvitt han visste 
hade han inte gjort något fel. 
 
Polisen sade, "Jag stoppade dig för att du 
åkte 70 förbi en skola. Det fanns tio varning 
skyltar om att var en 30 strecka och du 
ignorerade dem alla." 
 
Precis som föraren hade tio varningskyltar, 
har Gud gett oss tio tydligliga varnings 
tecken i Bibeln. De kallas de Tio Budorden. 
 
Har du någonsin ljugit, stulit något eller 
använt Guds namn som en svordom? Om du 
är som mig är svaret "ja". 
 
Lyssna på vad Bibeln säger: 

• Ty den som håller hela lagen men bryter 
mot ett enda bud är skyldig till allt. 
Jakobsbrevet 2:10 

 
Gud säger att genom att bryta ett Bud vi har 
syndat och kommer att hållas ansvariga för 
att bryta dem alla, inklusive äktenskaps-brott 
och mord. 
 
• Syndens lön är döden (Förvisning till 

helvetet eftersom han inte kommer att 
tillåta synd i hans närhet).   Romarbrevet 6:23 

 
Om historien slutar här, finns det inget hopp 
för oss... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. De dömda 
 
En oskyldig man kommer till domaren och 
frivilligt tar dödsdomen i stället för en dömd 
mördare. Domaren samtycker. Nästa dag sa 
domaren till den dömda att han hade ett 
beslut att göra. 
 

"En oskyldig man har dödats i ditt ställe. Om 
du accepterar hans betalning för ditt brott, är 
du fri att gå. Om du inte accepterar hans 
betalning kommer du att avrättas för dina 
brott. Vad väljer du?" 
 

Jesus Kristus, Guds Son, var utan synd men 
gav frivilligt sitt liv, som betalning för dina 
synder och mina. (Guds dom för vår synd är 
död). Och på den tredje dagen reste han sig 
från de döda. 
 

• ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss 
genom att Kristus dog för oss medan vi 
ännu var syndare.”   Romarbrevet 5:8 

 

• "Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, 
vår herre."   Romarbrevet 6:23 

 

Som ett resultat av Jesu död, i ditt ställe, har 
du två val: 
 

Att ta emot både Guds förlåtelse för dina 
synder och evigt liv genom ångrar (känna 
igen din synd och sträva att vända sig från 
den) och ha tillit till din Herre Jesus. 
(Apostelgärningingarna 20:21) 
 

ELLER 
 

Avvisa både Guds förlåtelse för dina synder 
och evigt liv, genom att lita på någon eller 
något annat än Jesus för att göra dig 
acceptabel inför Gud, genom att själv bär 
straffet för att brutit Guds lag. 
 

• Den som tror på Sonen har evigt liv. Men 
den som vägrar att tro på Sonen skall inte 
se livet, utan Guds vrede blir kvar över 
honom.   Johannes 3:36 

 

Att känna till Jesus betyder inte att du tror på 
Jesus... 

3. Fallskärmshopparen 
 
Fallskärmshoppare visar sin tro på sin 
fallskärm när de hoppa från planet. 
 
Jesu anhängare visar sin tro på Honom när 
Guds Ande förändrar deras tankar och 
önskningar. 
 
• Den som är i Kristus är alltså en ny 

skapelse, det gamla är förbi, något nytt 
har kommit.   Andra Korinthiebrevet 5:17 

 
• Gud säger: "Jag skall ge er ett nytt hjärta 

och fylla er med en ny ande." Hesekiel 36:26 
 
Precis som att gå in i ett garage, inte kommer 
att göra dig till en mekaniker, gå i en kyrka 
kommer inte göra dig Kristen. 
 
Om du vill få Guds förlåtelse för dina synder 
och gåvan av evigt liv, överväg en bön som 
den här: 
 
"Jesus, jag tror du betalat straffet för mina 
synder när du dog på korset och uppstod 
från de döda. Jag vill vända mig om från 
mina synder och se med tillförsikt på dig 
som min Herre. Jag är beredd att följa dig 
resten av mitt liv. Tack för gåvan av evigt liv. 
Amen." 
 
• Ty var och en som åkallar Herrens namn 

skall bli räddad.   Romarbrevet 10:13 
 
Viljan av verkliga anhängare av Jesus är att: 
 
• så att ni kan leva värdigt Herren och på 

allt sätt behaga honom med alla slags 
goda gärningar när ni bär frukt och växer 
till i kunskapen om Gud.    
Kolosserbrevet 1:10 
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Vem är Jesus? 
 

 
 

Profeterades av: 
 

Daniel 
 

Jag såg vidare i synerna om natten hur en som 
liknade en människa kom med himlens skyar; 
han nalkades den uråldrige och fördes fram 
inför honom. Åt honom gavs makt, ära och 
herravälde, så att människor av alla folk, 
nationer och språk skulle tjäna honom. Hans 
välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och 
hans rike skall aldrig gå under. 
Daniel 7:13-14 
 

Jesaja 
 

Ty ett barn har fötts, en son är oss given. 
Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans 
namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig 
fader, Fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens 
välsignelser utan gräns för Davids tron och 
hans rike. Det skall befästas och hållas vid 
makt med rätt och rättfärdighet nu och för 
evigt. Herren Sebaots lidelse skall göra detta. 
Jesaja 9:6-7 

 

Allt detta skedde för att det som Herren hade 
sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun 
skall bli havande och föda en son, och man 
skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: 
Gud med oss).  Matteus 1:22-23 

 
 
 
 
 
 
 

Tillbads av: 
 

De vise Män 
 

Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig i väg, 
och stjärnan som de hade sett gå upp gick före 
dem, tills den slutligen stannade över den plats 
där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av 
stor glädje. De gick in i huset, och där fann de 
barnet och Maria, hans mor, och föll ner och 
hyllade honom. De öppnade sina kistor och 
räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra. 
Matteus 2:9-11 
 

Hans lärjungar 
 

Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i 
honom. ”Du trossvage”, sade han. ”Varför 
tvivlade du?” 32De steg i båten, och vinden lade 
sig. 33Och de som var i båten föll ner för honom 
och sade: ”Du måste vara Guds son.”  
Matteus 14:31-33 
 

De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det 
berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de 
fick se honom där föll de ner och hyllade 
honom, men några tvivlade. Matteus 28:16-17 
 

Han tog dem med sig ut ur staden bort mot 
Betania, och han lyfte sina händer och 
välsignade dem. Medan han välsignade dem 
lämnade han dem och fördes upp till himlen. De 
föll ner och hyllade honom och återvände sedan 
till Jerusalem under stor glädje. Och de var 
ständigt i templet och prisade Gud.  
Lukas 24:50-53 

 

Kvinnorna som såg honom 
korsfästas 

 

De lämnade genast graven, och fyllda av bävan 
och glädje sprang de för att berätta det för hans 
lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade 
dem, och de gick fram, grep om hans fötter och 
hyllade honom. 1Men Jesus sade till dem: ”Var 
inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege 
sig till Galileen. Där skall de få se mig.”  
Matteus 28:8-10 
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Uttalanden från: 
 

Jesu motståndare 
 

Men han sade till dem: ”Min fader verkar ännu i 
denna stund, och därför verkar också jag.” Då 
blev judarna ännu ivrigare att döda honom, 
eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet 
utan också påstod att Gud var hans far och 
därmed jämställde sig med Gud.  
Johannes 5:17-18 
 

Judarna svarade: ”Vi har en lag, och enligt den 
lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig 
till Guds son.”  Johannes 19:7 

 

Aposteln Petrus 
 

”Och ni”, frågade han, ”vem säger ni att jag 
är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, 
den levande Gudens son.” Då sade Jesus till 
honom: ”Salig är du, Simon Barjona, ty ingen 
av kött och blod har uppenbarat detta för dig, 
utan min fader i himlen.  Matteus 16:15-17 

 

Aposteln Thomas 
 

En vecka senare var lärjungarna samlade igen, 
och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att 
dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem 
och sade: ”Frid åt er alla.” Därefter sade han till 
Tomas: ”Räck hit ditt finger, här är mina 
händer; räck ut din hand och stick den i min 
sida. Tvivla inte, utan tro!” Då svarade Tomas: 
”Min Herre och min Gud.” Jesus sade till 
honom: ”Du tror därför att du har sett mig. 
Saliga de som inte har sett men ändå tror.” 
Johannes 20:26-29 
 

Jesus själv 
 

Då frågade alla: "Är du alltså Guds Son?" Han 
svarade dem: "Ni själva säger att Jag Är. 
Lukas 22:70 
 
“Jag och Fadern är ett.”  Johannes 10:30 
 
“Den som har sett mig har sett Fadern.” 
Johannes 14:9 



1. The Driver 
 
   A driver was once stopped by a police 
officer. He was a good driver and as far as 
he knew he had done nothing wrong.  
 
   The police officer said, “I pulled you 
over because you were going 60 through 
a school zone. There were ten warning 
signs that the speed limit was 15 and you 
ignored them all.”  
 
   Just like the driver had ten warning 
signs, God has given us ten clear warning 
signs in the Bible. They are called the Ten 
Commandments. 
 
   Have you ever told a lie, stolen 
something or used God’s name as a curse 
word? If you’re like me the answer is ‘yes’. 
 
   Listen to what the Bible says: 
 Whoever keeps the whole law and yet 

stumbles at just one point is guilty of 
breaking all of it.   James 2:10  

 
   God is saying that by breaking one 
Commandment we have sinned and will 
be held accountable for breaking all of 
them, including adultery and murder. 
 
 God’s judgment for our sin is death. 

(Banishment to hell because He will 
not allow sin in His presence).            
Romans 6:23a 

 
   If the story ends here, there is no hope 
for us… 
 
 
 
 
 
 
 

2. The Convict 
 
   An innocent man approached a judge and 
volunteered to be executed in the place of a 
convicted murderer. The judge consented. The 
next day the judge told the convict he had a 
decision to make. 
 
   “An innocent man has been put to death in your 
place. If you will accept his payment for your 
crime, you are free to go. If you will not accept 
his payment, you will be executed for your crime. 
Which do you choose?” 
 
   Jesus Christ, the Son of God, was sinless but 
voluntarily gave his life to pay the penalty for 
your sins and mine. (God’s judgment for our sin 
is death). Three days later he rose from the dead. 
 
 God showed his great love for us by sending 

Jesus to die for us while we were still sinners.   
Romans 5:8 

 
 The gift of God is eternal life in Christ Jesus 

our Lord.   Romans 6:23b 
 
   As a result of Jesus’ death in your place, you 
have two choices: 
 
   Receive both God’s pardon for your sins and 
eternal life by repenting (sensing your sinfulness 
and desiring to turn from it) and placing your 
trust in the Lord Jesus.  

 
OR 

 
   Reject both God’s pardon for your sins and 
eternal life by trusting in anyone or anything 
other than Jesus to make you acceptable to God, 
thus bearing the penalty for breaking God’s law 
yourself. 
 
 Whoever believes in the Son has eternal life, 

but whoever rejects the Son of God will not 
see life, for God's wrath remains on him.  
John 3:36  

 
   Knowing about Jesus doesn’t mean you believe 
in Jesus… 

3. The Skydiver 
 
   Skydivers demonstrate their belief in 
their parachutes when they jump from the 
plane. 
 
   Followers of Jesus demonstrate their 
belief in Him when God’s Spirit changes 
their thoughts and desires.  
 

 If anyone is in Christ, he is a new 
creation; the old has gone, the new 
has come!   2 Corinthians 5:17 

 

 God says, “I will give you a new heart 
and put a new spirit in you.”  
Ezekiel 36:26 

 

   Just as entering a garage won’t make 
you a mechanic, attending a church won’t 
make you a Christian. 
 
   If you would like to receive God’s 
pardon for your sins and the gift of eternal 
life, consider a prayer like this: 
 
   “Jesus, I believe you paid the penalty for 
my sins when you died on the cross and 
rose from the dead. I want to turn from my 
sins and place my trust in you as my Lord. 
I am willing to follow you the rest of my 
life. Thank you for the gift of eternal life. 
Amen.”  
 
 Anyone who calls on the name of the 

Lord will be saved.   Romans 10:13 
 
   The desire of real followers of Jesus is to: 
 Live a life worthy of the Lord, pleasing 

Him in every way, bearing fruit in 
every good work, and growing in the 
knowledge of God.   Colossians 1:10 
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Who is Jesus? 
 

 
 

Prophesied by: 
 

Daniel 
 

In my vision at night I looked, and there before 
me was one like a son of man, coming with the 
clouds of heaven. He approached the Ancient 
of Days and was led into his presence. He was 
given authority, glory and sovereign power; all 
peoples, nations and men of every language 
worshiped him. His dominion is an everlasting 
dominion that will not pass away, and his 
kingdom is one that will never be destroyed. 
Daniel 7:13-14 
 
 

Isaiah 
 

For to us a child is born, to us a son is given, 
and the government will be on his shoulders. 
And he will be called Wonderful Counselor, 
Mighty God, Everlasting Father, Prince of 
Peace.  Of the increase of his government and 
peace there will be no end. He will reign on 
David's throne and over his kingdom, 
establishing and upholding it with justice and 
righteousness from that time on and forever. 
Isaiah 9:6-7 

 
All this took place to fulfill what the Lord had 
said through the prophet Isaiah: "The virgin will 
be with child and will give birth to a son, and 
they will call him Immanuel" - which means, 
"God with us." Matthew 1:22-23 

 
 
 

Worshiped by: 
 

The Wise Men 
 

After they had heard the king, they went on their 
way, and the star they had seen in the east went 
ahead of them until it stopped over the place 
where the child was. When they saw the star, 
they were overjoyed. On coming to the house, 
they saw the child with his mother Mary, and 
they bowed down and worshiped him.  
Matthew 2:9-11 
 

His disciples 
 

Immediately Jesus reached out his hand and 
caught Peter. "You of little faith," he said, "why 
did you doubt?" And when they climbed into the 
boat, the wind died down. Then those who were 
in the boat worshiped him, saying, "Truly you 
are the Son of God." Matthew 14:31-33 
 
Then the eleven disciples went to Galilee, to the 
mountain where Jesus had told them to go. 
When they saw him, they worshiped him. 
Matthew 28:16-17 
 
When he had led them out to the vicinity of 
Bethany, he lifted up his hands and blessed 
them. While he was blessing them, he left them 
and was taken up into heaven. Then they 
worshiped him and returned to Jerusalem with 
great joy. Luke 24:50-53 

 
 

The women who saw him crucified 
 

The women hurried away from the tomb, afraid 
yet filled with joy, and ran to tell his disciples. 
Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said. 
They came to him, clasped his feet and 
worshiped him. Then Jesus said to them, "Do 
not be afraid.” Matthew 28:8-10 
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Statements by: 
 

Jesus’ adversaries 
 

Jesus said to the Jewish religious leaders, "My 
Father is always at his work to this very day, 
and I, too, am working." For this reason the 
Jews tried all the harder to kill him; not only 
was he breaking the Sabbath, but he was even 
calling God his own Father, making himself 
equal with God. John 5:17-18 
 
The Jews insisted to Pilate, "We have a law, 
and according to that law he must die, because 
he claimed to be the Son of God." John 19:7 

 
The Apostle Peter 

 

Jesus asked. "Who do you say I am?" Simon 
Peter answered, "You are the Christ, the Son of 
the living God." Jesus replied, "Blessed are 
you, Simon son of Jonah, for this was not 
revealed to you by man, but by my Father in 
heaven.” Matthew 16:15-17 

 
The Apostle Thomas 

 

Though the doors were locked, Jesus came 
and stood among them and said, "Peace be 
with you!"  Then he said to Thomas, "Put your 
finger here; see my hands. Reach out your 
hand and put it into my side. Stop doubting and 
believe." Thomas said to him, "My Lord and my 
God!" Then Jesus told him, "Because you have 
seen me, you have believed; blessed are those 
who have not seen and yet have believed." 
John 20:26-29 
 

Jesus Himself 
 

The Jewish religious leaders all asked, "Are 
you then the Son of God?" He replied, "You are 
right in saying I am." Luke 22:70 
 
“I and the Father are one.” John 10:30 
 
“Anyone who has seen me has seen the 
Father.” John 14:9 


