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Evangeliet och frälsningen 
 
Inledning. Vi börjar nu titta på de allra mest centrala delarna av den kristna tron: Evangeliet 
och frälsningen. Ordet evangelium betyder glatt budskap, och frälsning betyder räddning, 
befrielse1. Bibeln säger att evangeliet och frälsningen går hand i hand: 
 
Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först 
juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som 
det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.  (Rom 1:16-17, jfr 1 Kor 15:1-5, Apg 10:39-
43). 
 
Sammanfattningsvis: evangeliet – det glada budskapet – är en kraft från Gud som räddar den 
som tror på det, och gör det genom att den uppenbarar Guds rättfärdighet för oss. Men vad 
betyder alla det här orden, och vad betyder det egentligen? Och hur går det till att bli frälst?  
 
Evangeliets och frälsningens fyra grundbultar. Det finns flera olika sätt att sammanfatta 
evangeliet, men ett sätt är som följer: 

1. Människan är ansvarig för sitt liv inför Gud eftersom Gud har skapat henne. Gud är 
den rättfärdige Skaparen. 

2. Människans största problem är att hon fallit i synd och gjort medvetet uppror mot 
Gud och därigenom förlorat gemenskapen med Honom. Människan är en syndare. 

3. Guds svar på̊ människans problem med synden är att Jesus Kristus dog i människans 
ställe och uppstod igen från döden. Jesus Kristus är vår Frälsare. 

4. Människan kan återfå̊ gemenskapen med Gud genom att tro på̊ Jesus Kristus. 
Frälsning genom omvändelse och tro. 

 
Gud är den rättfärdige Skaparen. Gud skapade människan, och därför har han rätt att 
bestämma hur hon skall leva, ex. i Edens lustgård fick Adam och Eva äta av alla träd utom ett 
(1 Mos 2:16-17). Guds lagar och regler är inte godtyckliga utan visar oss vad som är rätt i 
hans ögon, och bra för oss. Olydnad innebär ett medvetet uppror mot Skaparens design, 
syfte och lagar. Detta uppror kallas i Bibeln för synd. Bibeln säger därför om Gud: HERREN! 
HERREN! - en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som 
bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter 
någon bli ostraffad... (2 Mos 34:6-7) Gud är hela världens domare (1 Mos 18:25) och att Gud 
är god betyder i första hand att han straffar ondskan. Om Gud är god, hur ska han då kunna 
förlåta oss utan att bli ond själv? (Ords 17:15) 
 
Människan är en syndare. Människans valde att äta från kunskapens träd trots Guds 
befallning, det s.k. syndafallet: Människan avvisade Guds auktoritet, människan förklarade 
sig självständiga från Gud, människan ville bli "som Gud" (1 Mos 3:5), människan ville inte 
bara vara viceregent utan bli kung istället för Kungen. Kort sagt: människan gjorde medvetet 
uppror mot Guds herravälde och vilja. Detta är syndens ursprung. Ordet "synd" betyder att 
"missa målet", "avvika från normen". Syndafallet var inte en olyckshändelse, utan ett 

                                                        
1 Vårt svenska ord frälsning har sitt ursprung i begreppet frihalsad där en slav som satt fast i ett halsjärn blev 
frisläppt. 
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medvetet förkastande av Gud Skaparens överhöghet. Följderna av syndens intåg i världen 
blev för Adam och Eva: De förlorade gemenskapen med Gud, de förlorade Edens lustgård,  
skapelsen hamnade under en förbannelse, och de dog: andligt, själsligt och (till slut) fysiskt. 
Bibeln lär att Adam och Eva inte är unika, för alla människor är skyldiga till synd: Alla har 
syndat och saknar härligheten från Gud (Rom 3:23), och ingen rättfärdig finns, inte en enda 
(Rom 3:10). Människan inte bara syndar, hon är en syndare till sin natur alltsedan Adam och 
Eva föll. Evangeliet om Jesus är goda nyheter, men innehåller stötestenar: detta är den 
största. Om vi missförstår vad synden är eller ignorerar syndens problem, kommer vi att 
"missa målet" med evangeliet också. 
 
Jesus Kristus är vår Frälsare. Gud Fadern löser problemet med människans synd genom att 
straffet för synden istället läggs på Sonen Jesus, som villigt bär synden. Johannes Döparen 
sa: Se Guds lamm som tar bort världens synd (Joh 1:29), en anspelning på påskalammet och 
befrielsen ur Egypten – ett ställföreträdande straff. Jesus var inte bara Kungen, utan också 
den lidande tjänaren (Jesaja 53) och Jesus dog frivilligt i människans ställe för att frälsa 
henne från synden (Matt 1:21, Mark 10:45, Matt 26:27-28, Joh 10:15-18) och kan därför: 

• Friköpa syndare från lagens förbannelse (Gal 3:13-14) 
• Rättfärdiggöra orättfärdiga syndare (2 Kor 5:19-21), genom att Guds rättfärdighet 

tillräknas oss (Rom 4:11,24) i samma ögonblick som vår synd frånräknas oss 
• Föra syndare till Gud (1 Petr 3:18)  
• Möjliggöra för syndare att dö bort från synden och istället leva för rättfärdigheten (1 

Petr 2:24).  
 
Frälsning genom omvändelse och tro. Bibeln säger om hur vi gensvarar på evangeliet:  

• Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium! (Mark 
1:15)   

• Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. (Apg 
2:38)  

• ...jag har uppmanat både judar och greker att de skall omvända sig till Gud och tro på 
vår Herre Jesus. (Apg 20:21)  

En kristen är någon som vänder sig bort från synden och tror på Herren Jesus som enda 
räddningen från domen: 

• Omvändelse är att vända sig bort från den synd som Jesu lidande försonat, att avsky 
den och överge den: Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 
(Apg 3:19). Omvändelsen är enda synliga beviset för att tron verkligen är äkta. 

• Tro på Jesus är att vi litar på att hans ställföreträdande lidande gäller som full 
betalning för våra synder, så att Gud kan frikänna oss (Rom 3:22-23). 

 
Frälsningens väg. Den normala vägen in i frälsningen beskrivs som helhet i Bibeln som 1) 
omvändelse från synd, 2) tro på Herren Jesus, 3) att låta döpa sig i vatten, 4) att bli döpt i 
(eller ta emot) helig Ande. Vi skall studera dessa saker i kommande bibelstudier. 
 
Källor:  
Vad är evangeliet?, Greg Gilbert, Reformedia, 2015. 


