
 Bibelstudium i Betelförsamlingen Jönåker – Bibelskolan 2018-19, del 18 

Media och material finns på http://www.betelforsamlingen.com 

Frälsningen, del 1: Omvändelse, tro, 
pånyttfödelse, frälsningsvisshet 
 
Inledning. Den normala vägen in i frälsningen beskrivs som helhet i Bibeln som  

1) omvändelse från synd,  
2) tro på evangeliet om Jesus Kristus,  
3) att låta döpa sig i vatten,  
4) att bli döpt i (eller ta emot) helig Ande.  

Vi ska idag sysselsätta oss med de två första delarna av detta: omvändelse och tro. Och 
beröra vad som ska bli följden av omvändelsen och tro: pånyttfödelse och frälsningsvisshet. 
 
Bibeltexter. 

• Evangeliet. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som 
ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om 
orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att 
ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att 
Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på 
tredje dagen enligt Skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv.  
(1 Kor 15:1-5) 

• Omvändelse. När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus 
och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade dem: "Omvänd 
er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få 
den helige Ande som gåva. (Apg 2:37-38)  

• Tro. Sedan förde han ut dem och frågade: "Ni herrar, vad skall jag göra för att bli 
frälst?" De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj." (Apg 
16:30-31) 

• Pånyttfödelse. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas 
rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud 
du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud 
är med honom." Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på 
nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är 
gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus 
svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan 
inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av 
Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.  (Joh 
3:1-7) 

• Frälsningsvisshet. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner, ty 
inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken 
och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Vi vet att ni bröder, Guds 
älskade, är utvalda av Gud. Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft 
och den helige Ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi 
gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra 
lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger.  (1 Thess 1:2-6) 
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Omvändelse och tro. Det som Bibeln kallar omvändelse och tro, vad det än är, utgör 
människans respons på evangeliet om Jesus Kristus. Omvändelsen och tro handlar om att 
relatera till evangeliet så att man tar det till sig och gör det till grunden för sitt liv. 
Omvändelse och tro är något vi gör, även om Gud är verksam i att ge oss möjlighet till det 
genom att han drar oss till Kristus (Joh 6:44,65). En kristen är på det sättet någon som aktivt 
vänder sig bort från synden och aktivt tror på Herren Jesus som sin Frälsare: 

• 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). Bibeln talar om omvändelse i två olika bemärkelser: 1) en inre förändring, 
sinnesändring, att ändra uppfattning, tänka annorlunda1, och 2) en yttre omvändelse 
där vi rent praktiskt vänder oss bort från våra synder2 och till Gud. 

• 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). Därigenom visar 
vi att vi litar på att vad Gud har sagt om sin Son är sant och gäller oss (1 Joh 5:9-12).  

Omvändelse och tro går alltid hand i hand. Trons äkthet bevisas genom omvändelsen, och 
utan tro blir omvändelsen bara ett sätt att försöka vinna frälsningen genom goda gärningar. 
 
Pånyttfödelse och frälsningsvisshet. Det som Bibeln kallar för pånyttfödelse och 
frälsningsvisshet är sådant som Gud gör i samband med att vi tar emot evangeliet, omvänder 
oss och sätter tro till Herren Jesus Kristus. Omvändelsen och tron har vi själva ett ansvar för 
att vara aktiva i, men när det gäller pånyttfödelsen och frälsningsvissheten kan vi inget göra 
själva, för detta är andliga erfarenheter som Gud ger åt den som omvänder sig och tror: 

• Pånyttfödelse3 är att bli född av Gud till ett nytt andligt liv, liksom alla människor en 
gång blivit födda i fysisk mening. Den som föder oss på nytt är Anden, och då blir vi 
andliga människor, Guds barn, med förmåga att lära känna Gud (1 Kor 2:15, Gal 6:1). 
Denna erfarenhet är en direkt följd av omvändelsen och tron på Jesus och kan vara 
dramatisk. 

• Frälsningsvisshet är något Gud ger oss i samband med vår pånyttfödelse, och är en 
inre övernaturlig, oförklarlig men fast förvissning om att vi har blivit frälsta. Bibeln 
betonar att det är viktigt med full visshet (Kol 2:2, Hebr 6:11, 10:22), och vi såg ovan 
att full visshet kommer när evangeliet predikas i Andens kraft. 

Både pånyttfödelsen och frälsningsvissheten är sådant som kommer att visa sig i den 
människas liv som erfar det, som t.ex. den etiopiske hovmannens glädje efter att ha blivit 
döpt (Apg 8:39), Saulus direkta frimodighet att vittna om Jesus (Apg 9:20), gästfriheten hos 
Lydia (Apg 16:15), och glädjen hos fångvaktaren (Apg 16:34). 
 
Frälsningen och dopet i vatten. Den som har omvänt sig och kommit till tro på Jesus Kristus 
skall låta döpa sig i vatten. Dopet är nästa steg på frälsningens väg. Dopets funktion är 
tvåfaldig: 1) rena oss från våra synder och ge oss ett rent samvete, 2) förbereda oss för att 
kunna ta emot dopet i helig Ande. Mer om det nästa gång! 

                                                        
1 Detta är betydelsen av det grekiska ordet metanoeo, som används i t.ex. Matt 4:17, 12:41, Luk 13:5, Apg 2:38, 
Upp 2:5,16, m fl. 
2 Detta är betydelsen av det hebreiska ordet showb. 
3 Ordet kan också översättas bli född ovanifrån, jfr Joh 1:12-13 


