JESUS GÄSTAR SVERIGES HEMSIDOR. NU.
Eventet Jesusmanifestationen har sedan 2008 genomförts i Stockholm. I detta ges människor från
alla kyrkor och samfund möjlighet att träffas i en stor fest i Kungsträdgården för att manifestera Jesus
som världens frälsare för svenska folket.
Internet blir en allt viktigare del av svenskars liv, där nästan 100% har Internetuppkoppling och det
spenderas i genomsnitt mer än 11 timmar/vecka på Internet. Bland yngre åldrar är givetvis siffran än
högre, och 96% av alla 16-25 åringar i Sverige är aktiva i sociala nätverk. Det är till och med så att
50% av alla 3-åringar i Sverige använder Internet.
Trots Internets roll i svenskars liv är kristenheten kraftigt underrepresenterad on-line. Detta ska inte
behöva vara fallet eftersom Internet möjliggör för alla människor att engagera sig oavsett var i eller
utanför Sverige man befinner sig.

Därför uppmanar vi alla kristna, var man än befinner sig, att skriva personliga
vittnesbörd på de största svenska hemsidorna fredagen den 11:e maj kl 20:00.
Om du tycker att Jesus behöver finnas mer på Internet, gör så här: På så många som möjligt av de
hemsidor som listas nedan (som tillhör Sveriges största och mest välbesökta hemsidor):
1) Skriv ett pesonligt vittnesbörd om Jesus, dvs något han gjort i ditt liv eller något du vill berätta om
honom (om du kommer på något, annars kan du också göra enbart steg 2-3 nedan)
2) Lägg in denna text:
Aldrig mer behöver jag vara rädd för att dö. Aldrig mer behöver jag tvivla på att det finns förlåtelse.
Aldrig mer behöver jag känna hopplöshet inför livet. Aldrig mer behöver jag känna krav på mig att
vara perfekt. Aldrig mer… Varje dag kan jag känna mig älskad. Varje dag kan jag göra det jag tror
på. Varje dag kan jag vara den jag är. Varje dag kan jag se på alla människor med kärleksfulla
ögon. Varje dag… www.karleksbrev.org
”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
3) Lägg in en bild på Jesusmanifestationen on-line’s logotyp (se bifogad fil)

Hemsidan www.karleksbrev.org är en ekumenisk evangelisationshemsida som
sammanfattar kristen tro och som ger möjlighet att komma i kontakt med en lokal
församling var man än befinner sig i Sverige.
Precis som det står skrivet i Bibeln är det jätteviktigt att du som väljer att engagera dig i detta gör det
av rätt anledning. Kärlek. Kärlek till andra människor och hopp om frälsning.

Under var och en av hemsidorna nedan beskrivs var någonstans du kan skriva din
text för att vi ska få störst genomslag.
FACEBOOK
Facebook är Sveriges och världens största sociala forum där mer än 50% av alla svenskar är
medlemmar.
1) Gå till www.facebook.com
2) Har du inget Facebook-konto så registrera ett genom att fylla i dina uppgifter på första sidan
3) Logga in
4) I din personliga status skriv sedan ditt personliga vittnesbörd
FAMILJELIV
Familjeliv är Sveriges största Internet-site för föräldrar med mer än 600 000 unika besökare per vecka.
1) Gå till www.familjeliv.se
2) Om du inte har ett användarid så skaffa ett sånt (gratis) genom att klicka på ”Bli medlem gratis!”
längst ner på sidan eller logga in med ditt Facebook konto
3) Logga in
4) Gå till avdelningen för diskussionsforum genom att klicka på ”FORUM” som du hittar i menyn på
vänster sida
5) Starta en ny tråd i kategorin ”KÄNSLIGA RUMMET” och välj ämne ”FÖRÄLDRASKAP”
6) Skriv ett personligt vittnesbörd
BLOCKET
Blocket är Sveriges största köp och sälj-site, där varor säljs varje år motsvarande otroliga 7% av
Sveriges BNP.
1) Gå till www.blocket.se
2) Klicka på ”Lägg in ny annons”
3) Fyll i dina uppgifter, lägg annonsen i kategorin ”Barnartiklar & Leksaker” samt sub-kategorin
”Övrigt”
4) Använd titeln ”Kärleksbrev skänkes”, skriv ditt personliga vittnesbörd i texten
5) Välj sedan betalningssätt (annonsen kommer kosta 20 SEK) och betala för att annonsen ska
registreras
AFTONBLADET
Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning, och deras hemsida är en av Sveriges största hemsidor.
1) Gå till www.aftonbladet.se
2) Under ”Aftonbladet A-Ö” på vänster sida klicka på ”Debatt”
3) Klicka på första artikeln
4) I kommentarssektionen, logga in med t ex ditt Facebook-konto och skriv ditt personliga
vittnesbörd som en kommentar
DAGENS NYHETER
Dagens Nyheter (DN) är Sveriges största dagstidning.
1) Gå till www.dn.se
2) Klicka på ”Debatt” i översta raden
3) Klicka på första artikeln
4) Klicka på ”Kommentarer” precis under artikeln

5) I kommentarssektionen, logga in med t ex ditt Facebook-konto och skriv ditt personliga
vittnesbörd som en kommentar
BLOGGAR
Sverige är ett av de länder i världen där bloggare har stort inflytande på samhället, och då speciellt
modebloggare. Nedan listas de största bloggarna i Sverige. På var och en av dem gör följande:
1) Gå till kommentarerna till översta blogginlägget, det brukar stå något i stil med ”23
kommentarer”, ”Se kommentarer” eller liknande
2) Scrolla längst ner under alla kommentarer
3) Skriv ditt personliga vittnesbörd och uppge e-mailadress för att kunna publicera kommentaren
Genomför ovanstående på följande bloggar:
http://kenzas.se/ – Sveriges största privata modeblogg
http://www.kissies.se/ – Sveriges största professionella modeblogg
http://blondinbella.se/ – En av Sveriges största professionella modebloggar
http://tyras.se/ – En av Sveriges största privata modebloggar
http://www.hannafriden.com/ – En stor och mycket populär blogg inom många områden, här kan
du också lämna ett personligt vittnesbörd på sidan där Hanna vill ha tips om vad hon kan skriva om,
för att komma dit klicka på ”här” på högra sidan där hon skriver kort om vem hon är

TACK FÖR ATT DU HJÄLPER TILL ATT SPRIDA BUDSKAPET OM JESUS ON-LINE!

Frågor: jesusmanifestationen@gmail.com

