
Tillbaka till evangeliet

Församlingshelg 7-9 oktober 2016 
Betelförsamlingen i Jönåker

1

Introduktion

• Välkommen till vår församlingshelg där vi 
skall studera "de goda nyheterna" 

• Totalt 8 ”lektioner” vid fyra tillfällen 
• Vi utgår från Bibeln och boken "Vad är 

evangeliet?" av Greg Gilbert

2

Upplägg

• Föreläsningar enligt planering 
• Ev. samtal i smågrupper 
• Frågor kan ställa löpande under 

föreläsningen eller i smågrupperna, och 
alla frågor är välkomna! 

• Målet är att ge oss gedigen kunskap i 
evangeliet så att vi själva har visshet om 
frälsningen och kan och vill dela 
evangeliet med andra

3

3

Preliminär planering

4

Ämne Att läsa i boken

Del 1 Introduktion + Upptäckten 
av evangeliet

Sid 9-33

Del 2 Gud: Den rättfärdige 
Skaparen

Sid 34-43

Del 3 Människan: Syndaren Sid 44-56

Del 4 Jesus Kristus: Frälsaren Sid 57-69

Del 5 Gensvaret: Tro och 
omvändelse

Sid 70-84

Del 6 Guds rike Sid 85-101

Del 7 Att bevara korset som 
centrum

Sid 102-114

Del 8 Evangeliets kraft Sid 115-125
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Hur man hittar i Bibeln

• När vi slår upp olika ställen i Bibeln 
använder vi förkortningar för att ange 
vilken bok, samt siffror för att ange 
kapitel och vers. 

• Exempelvis: Vers 16 i kapitel 3 i 2:a 
Timoteusbrevet förkortas som: 2 Tim 3:16 

• Är man osäker på var de olika 
bibelböckerna ligger kan man titta i 
innehållsförteckningen

5

5

Varmt välkommen!

6

6

Vad är evangeliet?

Del 1. Upptäckten av Evangeliet

7

7

Att få information från säkra 
källor

• När man skall undersöka något objektivt är 
det viktigt att använda säkra källor annars 
får man problem 

• Exempel: Inaktuella/felaktiga kartor kan 
göra att GPS-apparaten leder oss fel 

• Vill vi veta hur man gör svenska köttbullar 
går vi till en svensk kokbok 

• Är vi intresserade av socialismens grunder 
går vi till skrifter av Marx och Engels 

• Vill vi veta vad evangeliet är går vi till Bibeln
8
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Vad är vår auktoritet?

• Vill vi veta vad evangeliet är går vi till 
Bibeln 

• MEN: Kristna har i olika tider haft olika 
uppfattning om hur auktoritativ Bibeln 
skall vara i jämförelse med... 
• ...förnuftet... 
• ...kyrkans tradition... 
• ...vår erfarenhet... 

• I den här kursen utgår vi enbart från Bibeln 
när vi undersöker evangeliet 9

9

Varför bara Bibeln?

• Den innehåller den allra äldsta 
beskrivningen av Jesu liv, och vad hans 
lärjungar trodde på: evangeliet 

• Förnuftet ger oss olika svar, traditionen 
förändras med tiden, vår erfarenhet kan 
bedra oss 

• Evangeliskt kristna har under hela kyrkans 
historia ansett att endast Bibeln är sann, 
felfri och tillräcklig för att visa människor 
vad evangeliet är (2 Tim 3:16, Ps 18:31)

10

10

Var i Bibeln läser vi om 
evangeliet?

• Bibeln har två huvuddelar: Gamla 
testamentet (GT) och Nya testamentet 
(NT) 

• GT var den del av Bibeln som var färdig 
när Jesus och hans lärjungar levde 

• NT är den del som innehåller berättelserna 
om Jesu liv, död och uppståndelse och vad 
hans lärjungar lärde de kristna att tro på 

• Evangeliet finns i hela Bibeln, men 
tydligast i NT 11

11

Evangeliet i Romarbrevet 
kapitel 1-4

• Ett bra ställe att börja undersöka 
evangeliet i är Rom 1-4 

• Romarbrevet är skrivet av aposteln Paulus 
till den kristna församlingen i Rom 

• Bland det första Paulus skriver är: "Jag 
skäms inte för evangeliet...det är en Guds 
kraft som frälser var och en som 
tror" (Rom 1:16) 

• Sedan ger han en gedigen genomgång av 
evangeliets innehåll 12
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Evangeliets fyra grundsanningar 

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

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

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

4. Människan kan återfå gemenskapen med Gud 
genom att tro på Jesus Kristus 13

13

Evangeliets fyra grundsanningar 

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

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

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

4.Människan kan återfå gemenskapen med Gud genom att tro på 
Jesus Kristus

14

Att notera: 
• Det vi kallar evangeliet blir ofullständigt om någon av 

dessa grundsanningar plockas bort 
• Alla dessa grundsanningar har alltid varit starkt 

ifrågasatta av evangeliets motståndare under hela kyrkans 
historia

14

Fyra avgörande frågor

1. Vem skapade oss och vem står vi till svars 
inför? 

2. Vad är vårt problem? Med andra ord: Har 
vi ställt till det för oss och hur? 

3. Har Gud en lösning på vårt problem? Har 
han gjort något för att rädda oss från det? 

4. Hur kan jag -- jag själv, här och nu -- få 
del av denna frälsning? Hur blir detta 
goda nyheter för mig och inte bara för 
vem som helst? 15

15

Fyra avgörande frågor och svar
1. Vem skapade oss och vem står 

vi till svars inför? 
2. Vad är vårt problem? Med andra 

ord: Har vi ställt till det för oss 
och hur? 

3. Har Gud en lösning på vårt 
problem? Har han gjort något 
för att rädda oss från det? 

4. Hur kan jag -- jag själv, här och 
nu -- få del av denna frälsning? 
Hur blir detta goda nyheter för 
mig och inte bara för vem som 
helst?

16

1.Svar: Gud: Den 
rättfärdige 
Skaparen 

2.Svar: Människan: 
Syndaren  

3.Svar: Jesus 
Kristus: Frälsaren 

4.Svar: Gensvaret: 
Omvändelse och 
tro

16
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Evangeliet i andra bibeltexter i 
Nya testamentet

• ”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) 

• ”Vi är vittnen till allt han gjorde både på den judiska landsbygden 
och i Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade. Men Gud 
uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för 
allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss 
som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från 
de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om 
att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och 
döda. Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på 
honom får syndernas förlåtelse genom hans namn."” (Apg 10:39-43)17

17

Sammanfattning

• Evangeliet i Bibeln innehåller fyra 
grundsanningar 

• Evangeliet är de goda nyheterna om 1) Gud, 
2) människan, 3) Jesus, och 4) dig och mig 

• De goda nyheterna börjar med dåliga 
nyheter: Gud är din domare, och du har 
syndat mot honom 

• Men de goda nyheterna fortsätter: Jesus har 
dött och uppstått så att syndare kan bli 
förlåtna, om de omvänder sig och tror på 
honom 18

18

Vad är evangeliet?

Del 2. Gud: Den rättfärdige 
Skaparen

19

19

Preliminär planering

20

Datum Ämne Att läsa i boken

Del 1 Introduktion + Upptäckten 
av evangeliet

Sid 9-33

Del 2 Gud: Den rättfärdige 
Skaparen

Sid 34-43

Del 3 Människan: Syndaren Sid 44-56

Del 4 Jesus Kristus: Frälsaren Sid 57-69

Del 5 Gensvaret: Tro och 
omvändelse

Sid 70-84

Del 6 Guds rike Sid 85-101

Del 7 Att bevara korset som 
centrum

Sid 102-114

Del 8 Evangeliets kraft Sid 115-125
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Evangeliets fyra grundsanningar 

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

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

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

4. Människan kan återfå gemenskapen med Gud 
genom att tro på Jesus Kristus 21

21

Fyra avgörande frågor

1. Vem skapade oss och vem står vi till svars 
inför? 

2. Vad är vårt problem? Med andra ord: Har 
vi ställt till det för oss och hur? 

3. Har Gud en lösning på vårt problem? Har 
han gjort något för att rädda oss från det? 

4. Hur kan jag -- jag själv, här och nu -- få 
del av denna frälsning? Hur blir detta 
goda nyheter för mig och inte bara för 
vem som helst? 22

22

Fyra avgörande frågor och svar
1. Vem skapade oss och vem står 

vi till svars inför? 
2. Vad är vårt problem? Med andra 

ord: Har vi ställt till det för oss 
och hur? 

3. Har Gud en lösning på vårt 
problem? Har han gjort något 
för att rädda oss från det? 

4. Hur kan jag -- jag själv, här och 
nu -- få del av denna frälsning? 
Hur blir detta goda nyheter för 
mig och inte bara för vem som 
helst?

23

1.Svar: Gud: Den 
rättfärdige 
Skaparen 

2.Svar: Människan: 
Syndaren  

3.Svar: Jesus 
Kristus: Frälsaren 

4.Svar: Gensvaret: 
Omvändelse och 
tro

23

En avgörande fråga och svar

Vem skapade oss och vem står vi till svars 
inför?

24

Svar: Gud: Den rättfärdige Skaparen

24
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Föreställningar om Gud

• Vanlig bild: Om Gud nu finns så är han 
enbart kärleksfull och förlåtande 

• Det bibliska evangeliet kräver en mer 
nyanserad bild av Gud 

• I mångas ögon är börjar evangeliet med 
orden: Gud älskar dig och har en underbar 
plan med ditt liv 

• Det bibliska evangeliet erkänner det, men 
börjar inte där -- det börjar med Guds 
väsen och egenskaper 25

25

Guds egenskaper
• Klassiska gudomliga attribut
• Gud är utomkroppslig (eng. immaterial)
• Gud är allsmäktig (eng. omnipotent)
• Gud är transcendent (utanför skapelsen)
• Gud är allestädes närvarande (eng. omnipresence)
• Gud är evig (oberoende av tiden)
• Gud är oföränderlig (eng. immutability)
• Gud är allvetande (eng. omniscience)
• Gud har en fri vilja

• OBS! Dessa attribut säger inget om Guds moraliska 
egenskaper (god eller ond?)

• Guds egenskaper visar sig tydligt i hans vilja att skapa 26

26

Gud Skaparen

• Bibeln börjar med orden: I begynnelsen skapade Gud 
himmel och jord (1 Mos 1:1) 

• Gud Skaparen skapade allt ur intet (ex nihilo) 
• Skaparens "fingeravtryck" finns över hela skapelsen (Ps 

19:2, Rom 1:20) 
• Höjdpunkten är människans skapelse: Gud sade: "Låt 

oss göra människor till vår avbild, till att vara lika 
oss. De skall råda över fiskarna i havet och över 
fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över 
hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på 
jorden." Och Gud skapade människan till sin avbild, 
till Guds avbild skapade han henne, till man och 
kvinna skapade han dem. (1 Mos 1:26-27) 27

27

Gud skapade människan

• Gud har skapat universum och vår planet 
• Gud har skapat alla växter och djur på vår 

planet 
• Gud har skapat människan och placerat henne 

på jorden med ett uppdrag 
• Människan är en produkt av Guds tanke och 

design och har ett tydligt syfte -- det är den 
egentliga meningen med livet 

• Människan är inte så fri och oberoende som 
hon ibland tror 

• Människan är skapad och ägd av Skaparen 28
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Guds krav på människan

• Gud skapade människan, och därför har han 
rättighet att bestämma hur hon skall leva 

• 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 
handlar om att han i sin godhet visar oss vad som 
är 1) rätt i hans ögon, och 2) bra för oss 

• Synden (= 'att missa målet') innebär ett medvetet 
uppror mot Skaparens design, syfte och lagar 

• Evangeliets goda nyheter är Guds svar på syndens 
dåliga nyheter

29

29

Guds som världens domare

• 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) 

• Barmhärtighet, nåd och förlåtelse...men också straff 

• Gud är hela världens domare (1 Mos 18:25) 

• Att Gud är god betyder i första hand att han är 
ondskans motpol och straffar ondskan 

• Paradoxen om nåd och straff får sin lösning i Jesus 
Kristus

30

30

Guds helighet och rättfärdighet

• Gud är fullkomligt rättfärdig och rättvis 

• Citat från Psaltaren: 

• Ty HERREN är rättfärdig, han älskar rättfärdighet 
(Ps 11:7) 

• Rättfärdighet och rätt är din trons fäste (Ps 
89:15, 97:2) 

• Guds styre över universum bygger på hans eviga 
rättfärdighet och rätt 

• Gud kan därför inte gömma syndens problem utan 
måste konfrontera den: Dina ögon är för rena för 
att se på det onda. Du som inte står ut med att se 
på någon orätt. (Hab 1:13)

31

31

Guds väsen och de dåliga 
nyheterna för människan

• De flesta människor har inget emot Guds kärlek och 
barmhärtighet 

• Problemet blir istället med Guds godhet och helighet 

• Anledningen är att synd, ondska och orättfärdighet 
finns hos alla människor... 

• ...och skall Gud döma synden -- gärna hos andra -- så 
måste han döma synden hos oss själva 

• Vilket för oss till de dåliga nyheterna om oss själva: 
människan är en syndare 

• Utan rätt förståelse av 1) Guds väsen, och 2) 
människans fallna tillstånd, kan Bibelns evangelium ej 
förstås på rätt sätt 32
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Vad är evangeliet?

Del 3. Människan: Syndaren

33

33

Preliminär planering

34

Datum Ämne Att läsa i boken

Del 1 Introduktion + Upptäckten 
av evangeliet

Sid 9-33

Del 2 Gud: Den rättfärdige 
Skaparen

Sid 34-43

Del 3 Människan: Syndaren Sid 44-56

Del 4 Jesus Kristus: Frälsaren Sid 57-69

Del 5 Gensvaret: Tro och 
omvändelse

Sid 70-84

Del 6 Guds rike Sid 85-101

Del 7 Att bevara korset som 
centrum

Sid 102-114

Del 8 Evangeliets kraft Sid 115-125

34

Evangeliets fyra grundsanningar 

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

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

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

4. Människan kan återfå gemenskapen med Gud 
genom att tro på Jesus Kristus 35

35

Fyra avgörande frågor

1. Vem skapade oss och vem står vi till svars 
inför? 

2. Vad är vårt problem? Med andra ord: Har 
vi ställt till det för oss och hur? 

3. Har Gud en lösning på vårt problem? Har 
han gjort något för att rädda oss från det? 

4. Hur kan jag -- jag själv, här och nu -- få 
del av denna frälsning? Hur blir detta 
goda nyheter för mig och inte bara för 
vem som helst? 36

36
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Fyra avgörande frågor och svar
1. Vem skapade oss och vem står 

vi till svars inför? 
2. Vad är vårt problem? Med andra 

ord: Har vi ställt till det för oss 
och hur? 

3. Har Gud en lösning på vårt 
problem? Har han gjort något 
för att rädda oss från det? 

4. Hur kan jag -- jag själv, här och 
nu -- få del av denna frälsning? 
Hur blir detta goda nyheter för 
mig och inte bara för vem som 
helst?

37

1.Svar: Gud: Den 
rättfärdige 
Skaparen 

2.Svar: Människan: 
Syndaren  

3.Svar: Jesus 
Kristus: Frälsaren 

4.Svar: Gensvaret: 
Omvändelse och 
tro

37

En avgörande fråga och svar

Vad är vårt problem? Med andra ord: Har vi 
ställt till det för oss och hur?

38

Svar: Människan: Syndaren

38

Guds ursprungliga tanke

• Människan skapades av Gud för att leva: 
• Under Guds rättfärdiga herravälde 
• I fullkomlig glädje i Gud 
• I lydnad för Guds auktoritet 
• I fullkomlig gemenskap med Gud 

• Människans uppdrag var att: 
• Synliggöra Guds härlighet för världen 
• Styra världen under Gud, som 

vicekungar (1 Mos 1:28)
39

39

Kunskapens träd

• Människans uppdrag i världen var aldrig 
frikopplat från Guds herravälde 

• Kunskapens träd, som stod mitt i 
lustgården, var en synlig påminnelse om 
det 

• Gud hade skapat dem och hade därför rätt 
att befalla dem vad de fick göra och hur 
de skulle leva 

• De var bara skapade förvaltare, Gud var 
Kungen som ägde alltsammans 40
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Vad som gick snett

• Människans valde att äta från kunskapens träd 
trots Guds befallning 

• Innebörden av 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 41

41

Syndens natur och följder

• Ordet "synd" betyder att "missa målet", "avvika 
från normen" 

• Syndafallet handlar dock inte om en 
olyckshändelse, utan om ett medvetet 
förkastande av Gud Skaparens överhöghet 

• Följderna av syndens intåg i världen: 
• De förlorade gemenskapen med Gud 
• De förlorade Edens lustgård 
• Skapelsen hamnade under en förbannelse 
• De dog: andligt, själsligt och (till slut) 

fysiskt 42

42

Inte bara de, också vi

• Bibeln lär att Adam och Eva inte är unika 
• 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, kommer vi att 
"missa målet" med evangeliet också 43

43

Vanliga missförstånd kring vad 
synd är

• Man blandar ihop synden med syndens 
konsekvenser. Ex: Jesus kom för att frälsa oss 
från meningslöshet och tomhet 

• Man reducerar synden till en brusten relation. 
Ex: Synden liknas vid en otrohetshandling i en 
jämställd relation 

• Man definierar synden som negativt tänkande. 
Ex: Jesus kom för att lära oss att tänka stort om 
oss själva så vi kan bli vad Gud vill 

• Man blandar ihop synden med synderna synden 
orsakar. Ex: Våra yttre handlingar, synderna, 
säger inget om vår inre natur 44
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Bibelns beskrivning av 
människans natur

• Den fallna människans natur är inte 
vacker -- hon är radikalt fördärvad (eng. 
radically depraved) 

• Hon inte bara begår synder, hon är en 
syndare. Bild: Ej oxfile utan entrecote 
där synden ligger insprängd 

• Vi är av naturen vredens barn (Ef 2:3) 
• Synden utgår från människans hjärta 

(Matt 15:19) 
• Vi är döda genom våra överträdelser och 

synder (Ef 2:1,5)

45

45

Guds aktiva dom över synden

• Syndens lön är döden (Rom 6:23) 
• Synden innebär separation: Nej, det är 

era missgärningar som skiljer er och er 
Gud från varandra, era synder döljer hans 
ansikte för er, så att han inte hör er. (Jes 
59:2) 

• Slutliga destinationen för obotfärdiga 
syndare är en plats som kallas Gehenna 
(Upp 20:10, Mark 9:43), helvetet

46

46

Helvetets nödvändighet

• Jesus Kristus talade mycket mer om Gehenna än 
någon annan i Bibeln 

• Helvetet är nödvändigt av följande skäl: 
• Syndaren måste fortfarande dömas för sin synd 

om han avvisar Jesu ställföreträdande offer 
• Gud söker bara gemenskap med dem som vill 

gensvara frivilligt. C.S. Lewis: Helvetet är låst 
från insidan 

• Ondskans makter måste finna en plats för 
slutförvaring borta från Guds ansikte om 
himlen skall vara verklig himmel

47

47

Varje mun skall stoppas till

• Evangeliet framställer människan och synden 
så att varje mun skall stoppas till och hela 
världen stå med skuld inför Gud (Rom 3:19) 

• Det finns ingen ursäkt för människan, hon 
kände Gud men gjorde uppror mot Skaparen 
mot bättre vetande (Rom 1:18-21) 

• Evangeliet bränner medvetet alla broar till 
självfrälsning och tar ifrån människan allt 
eget hopp så att Jesus Kristus blir enda 
hoppet att undkomma domen (Rom 11:32)

48
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Vad är evangeliet?

Del 4. Jesus Kristus: Frälsaren

49

49

Preliminär planering

50

Datum Ämne Att läsa i boken

Del1 Introduktion + Upptäckten 
av evangeliet

Sid 9-33

Del 2 Gud: Den rättfärdige 
Skaparen

Sid 34-43

Del 3 Människan: Syndaren Sid 44-56

Del 4 Jesus Kristus: Frälsaren Sid 57-69

Del 5 Gensvaret: Tro och 
omvändelse

Sid 70-84

Del 6 Guds rike Sid 85-101

Del 7 Att bevara korset som 
centrum

Sid 102-114

Del 8 Evangeliets kraft Sid 115-125

50

Evangeliets fyra grundsanningar 

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

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

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

4. Människan kan återfå gemenskapen med Gud 
genom att tro på Jesus Kristus 51

51

Fyra avgörande frågor

1. Vem skapade oss och vem står vi till svars 
inför? 

2. Vad är vårt problem? Med andra ord: Har 
vi ställt till det för oss och hur? 

3. Har Gud en lösning på vårt problem? Har 
han gjort något för att rädda oss från det? 

4. Hur kan jag -- jag själv, här och nu -- få 
del av denna frälsning? Hur blir detta 
goda nyheter för mig och inte bara för 
vem som helst? 52

52
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Fyra avgörande frågor och svar
1. Vem skapade oss och vem står 

vi till svars inför? 
2. Vad är vårt problem? Med andra 

ord: Har vi ställt till det för oss 
och hur? 

3. Har Gud en lösning på vårt 
problem? Har han gjort något 
för att rädda oss från det? 

4. Hur kan jag -- jag själv, här och 
nu -- få del av denna frälsning? 
Hur blir detta goda nyheter för 
mig och inte bara för vem som 
helst?

53

1.Svar: Gud: Den 
rättfärdige 
Skaparen 

2.Svar: Människan: 
Syndaren  

3.Svar: Jesus 
Kristus: Frälsaren 

4.Svar: Gensvaret: 
Omvändelse och 
tro

53

En avgörande fråga och svar

Har Gud en lösning på vårt problem? Har 
han gjort något för att rädda oss från det?

54

Svar: Jesus Kristus: Frälsaren

54

Men...

• Det mäktiga ordet "men" -- ett litet ord 
som kan undanröja dåliga saker man just 
hört: 
• Planet störtade. Men ingen blev skadad. 
• Du har cancer. Men den går att 

behandla. 
• Din son var med om en trafikolycka. 

Men han klarade sig bra. 
• De dåliga nyheterna om människans synd 

är inte slutet. Det finns ett "men"... 55

55

Ett ord av hopp

• Markusevangeliet 1:1: Här börjar 
evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 

• Evangeliet betyder "de goda nyheterna" 
• Med Jesus kommer alltså något som ger 

hoppet tillbaka 
• Hans ankomst var väntad sedan länge: 

Han skall krossa ditt huvud, och du skall 
hugga honom i hälen (1 Mos 3:15) 

• Redan i Eden, direkt efter fallet, utlovar 
Gud befrielsen från synden 56
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Ett frö som växer

• Löftet i Eden om frälsaren var som ett frö 
• Fröet växer vidare via Noa, Abraham, 

lagen och profeterna som förutsäger att 
Jesus skall komma 

• Tusentals år gick då Guds plan sattes i 
verket för att kulminera med Jesu 
födelse, död och uppståndelse 

• Efteråt: Ormen besegrad, synden 
försonad, mänskligheten fått tillbaka 
möjligheten till gemenskap med Gud 57

57

Både Gud och människa

• Evangelierna visar tydligt att Jesus var 
människa, men inte bara en vanlig 
människa 

• Jesus föddes av jungfru Maria (Luk 
1:34-35), Ordet blev "kött" (Joh 1:1) 

• Han kallas Guds Son 
• Ordet var Gud (Joh 1:14) 
• Jesus är både Gud -- lika mycket Gud som 

Fadern -- och människa -- lika mycket 
människa som du och jag (men utan synd)58

58

Jesu jordiska tjänst

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

• Uppfyllelsen av profetiorna 
• I Edens lustgård (1 Mos 3:15) 
• Löftet till David om Messias-kungen (2 

Sam 7:13) 
• Förutsägelsen av Jesaja (Jes 9:6-7) 

• Lukas sammanfattar alltsammans i Luk 
1:32-33 59

59

Rullar tillbaka syndens 
förbannelse

• Med Jesus ske ett skifte: genom hans 
närvaro börjar syndens förbannelse rullas 
tillbaka 

• Först: genom ett andligt rike där synden 
är försonad (Joh 18:36) 

• Sedan: ett återupprättat kungarike där 
Jesus är kung över hela världen med säte i 
Jerusalem (Mark 14:62) 

• Slutligen: en evighet med nya himlar och 
en ny jord (Upp 21) 60

60
Tillbaka till evangeliet - 4 oktober 2016



Det tvåfaldiga uppdraget

• Jesus kom för att föra in Guds rike i 
världen 

• Jesus kom också för att lösa syndens 
problem 

• När syndens problem är löst kan förlåtna 
syndare föras in i Guds rike 

• Gud Fadern löser problemet med 
människans synd genom att straffet för 
synden läggs på Sonen Jesus som villigt 
bär synden och blir en förbannelse 61

61

Den lidande tjänaren

• Johannes Döparen: Se Guds lamm som tar 
bort världens synd (Joh 1:29) 

• En anspelning på påsklammet och befrielsen 
ur Egypten -- ett ställföreträdande straff  

• Jesus var inte bara Kungen, utan också den 
lidande tjänaren (Jesaja 53) 

• Jesus dog frivilligt i människans ställe för 
att frälsa henne från hennes synd (Matt 
1:21, Mark 10:45, Matt 26:27-28, Joh 
10:15-18)

62

62

Innebörden av Jesu död

• Friköpa syndare från lagens förbannelse 
(Gal 3:13-14) 

• Rättfärdiggöra orättfärdiga syndare (2 Kor 
5:21) 

• Föra syndare till Gud (1 Petr 3:18) 
• För att möjliggöra för syndare att dö bort 

från synden och istället leva för 
rättfärdigheten (1 Petr 2:24) 

• Jesus bar inte sina egna synder, utan 
folkets och hela mänsklighetens synder 63

63

Istället för dig och mig

• Du och jag borde dött, 
inte Jesus, vi skulle 
straffats, inte han 

• Men: HAN TOG VÅR 
PLATS: 
• Våra överträdelser, 

hans sår 
• Våra missgärningar, 

hans straff 
• Våra synder, hans 

smärtor 

• Vårt uppror, hans 
död 

• Och omvänt: 
• Hans straff, vår frid 
• Hans sår, vårt 

helande 
• Hans sorg, vår 

glädje 
• Hans död, vårt liv

64
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Evangeliets kärna

• Det ställföreträdande lidandet är kristendomens allra 
innersta kärna (1 Kor 15:1-11) 

• Det ställföreträdande lidandet är också den allra 
största stötestenen för människor som inte vill tro (1 
Kor 1:23) 

• Andra sanna bilder på Jesu lidande: föredöme, 
kärlekshandling, seger... 

• ...kan inte ersätta den viktigaste bilden: att Jesus 
lider istället för syndaren 

• Fakta: den Gud Mose såg på ryggen som förlåter synd 
men inte låter någon bli ostraffad (2 Mos 34:7) kan 
enbart förklara den skyldige oskyldig om någon annan 
tar straffet på sig (Rom 4:5) 65

65

Han är uppstånden

• Eftersom Jesus led för andras synder kunde inte 
döden behålla honom (Apg 2:24) 

• Han uppstod på tredje dagen (Luk 24:5-6) 
• Uppståndelsen bevisade slutgiltigt Jesu uppdrag 

som Frälsaren (1 Kor 15:17) 
• Jesus är nu upphöjd (Fil 2:9-11) och sitter nu på 

Faderns högra sida och ber för sitt folk (Rom 
8:33-34) 

• Men...exakt vilka är "hans folk"? Och hur blir man 
en del av detta folk? 

• Jesus gav själv svaret i Mark 1:15: Omvänd er och 
tro! 66

66

Vad är evangeliet?

Del 5. Gensvaret: Tro och 
omvändelse

67

67

Preliminär planering

68

Datum Ämne Att läsa i boken

Del 1 Introduktion + Upptäckten 
av evangeliet

Sid 9-33

Del 2 Gud: Den rättfärdige 
Skaparen

Sid 34-43

Del 3 Människan: Syndaren Sid 44-56

Del 4 Jesus Kristus: Frälsaren Sid 57-69

Del 5 Gensvaret: Tro och 
omvändelse

Sid 70-84

Del 6 Guds rike Sid 85-101

Del 7 Att bevara korset som 
centrum

Sid 102-114

Del 8 Evangeliets kraft Sid 115-125
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Evangeliets fyra grundsanningar 

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

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

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

4. Människan kan återfå gemenskapen med Gud 
genom att tro på Jesus Kristus 69

69

Fyra avgörande frågor och svar
1. Vem skapade oss och vem står 

vi till svars inför? 
2. Vad är vårt problem? Med andra 

ord: Har vi ställt till det för oss 
och hur? 

3. Har Gud en lösning på vårt 
problem? Har han gjort något 
för att rädda oss från det? 

4. Hur kan jag -- jag själv, här och 
nu -- få del av denna frälsning? 
Hur blir detta goda nyheter för 
mig och inte bara för vem som 
helst?

70

1.Svar: Gud: Den 
rättfärdige 
Skaparen 

2.Svar: Människan: 
Syndaren  

3.Svar: Jesus 
Kristus: Frälsaren 

4.Svar: Gensvaret: 
Omvändelse och 
tro

70

En avgörande fråga och svar

Hur kan jag -- jag själv, här och nu -- få del av 
denna frälsning? Hur blir detta goda nyheter 
för mig och inte bara för vem som helst?

71

Svar: Gensvaret: tro och omvändelse!

71

Gensvaret som Gud vill ha

• Hittills har vi sysslat med vad Gud har gjort 
för att lösa syndens problem 

• Svaret var ju: Jesus Kristus och hans 
ställföreträdande lidande 

• Nu kommer vi till det gensvar från oss som 
Gud vill ha för att frälsningen skall bli vår 
• Tro 
• Omvändelse 

• Det bibliska evangeliet säger att tro och 
omvändelse är enda sättet att bli frälst

72
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Bibeln om tro och omvändelse

• 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) 

• M a o: en kristen är någon som vänder sig 
bort från synden och tror på Herren Jesus 
som enda räddningen från domen 73

73

Tro är att lita på

• Biblisk tro är inte en vag uppfattning att något 
kanske är si och så 

• Biblisk tro är övertygelsen att något är sant, 
grundat på historiska fakta, och... 

• ...biblisk tro är att man litar på detta som 
grunden för sin frälsning 

• Exemplet Abraham: han litade på att Gud var 
mäktig nog att hålla vad Han lovat (1 Mos 15:1-6) 

• Evangeliet om Jesus Kristus kallar oss till samma 
sak: att sätta vår tro till Jesus, lita på honom och 
ha förtroende för att han håller vad Han lovat

74

74

Att lita på Jesus Kristus

• Fråga: Vad exakt litar vi på att Jesus skall göra när 
vi tror på honom? 

• Svar: Vi litar på att han är garanten för ett 
frikännande inför Gud, vår domare 

• Som vi sett är vårt största problem vår synd och 
vår syndiga natur 

• Synden gör att vi står som skyldiga inför Guds 
domstol och förtjänar evigt straff 

• MEN: när vi tror på Jesus, litar vi på att hans 
ställföreträdande lidande gäller som full betalning 
för våra synder, så att Gud kan frikänna oss (Rom 
3:22-23) 75

75

"Det saliga bytet"

• När vi tror och litar på Jesus Kristus och hans 
ställföreträdande lidande sker ett "saligt byte" 

• Jesus Kristus får alla våra synder, vårt uppror, all 
ondska, all förbannelse tillräknade sig och han dör 
en brottslings död p g a dem 

• Vi får istället Jesu perfekta meritlista, hans 
rättfärdighet och hans liv tillräknat oss 

• När Gud ser på oss -- om vi tror på Jesus -- ser han 
inte längre vår synd utan Jesu rättfärdighet 

• Detta är innebörden i nåden -- vi får frälsningen 
helt gratis p g a Jesu försoningsdöd och helt utan 
förtjänst 76
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Endast tro -- "tron allena"

• Bibelns budskap: frälsningen kommer 
enbart genom tro på Jesus Kristus 

• Egna meriter, egna ansträngningar, egna 
gärningar leder aldrig till frälsning 

• Återigen: frälsningen är en gåva av nåd, 
och vi bidrar inte med någonting 

• Dessutom: om vi tror på Jesus avsäger vi 
oss också alla andra sätt att försöka nå 
frälsningen, för annars visar vi att vi 
egentligen inte tror fullt ut 77

77

Omvändelse

• Tron på Jesus är ena sidan av vägen till frälsningen 
• Omvändelsen är andra sidan 
• Biblisk omvändelse handlar om att vända sig bort 

från den synd som Jesu ställföreträdande lidande 
försonat: att avsky den och -- med Guds hjälp -- 
överge den 

• Ångra er därför och vänd om, så att era synder 
blir utplånade (Apg 3:19) 

• Omvändelsen är inget tillval, den är enda beviset 
för att tron verkligen är äkta och har frälsande 
kraft

78

78

Omvändelsens innebörd

• Omvändelse (grek. metanoia) har flera 
betydelser: 
• Att vända om 
• Att ångra 
• Att ompröva 
• Att tänka annorlunda 
• Att ändra uppfattning 

• Omvändelsen innebär att man erkänner 
Guds herravälde över sitt liv istället för 
syndens herravälde 79

79

Att byta sida i striden

• Omvändelsen betyder inte syndfrihet utan att 
man ställer sig på Guds sida i kampen mot 
synden 

• När Gud gör oss till sina barn genom tron på 
Jesus, ger han oss kraft att stå emot och 
övervinna synden (1 Kor 10:13) 

• Skillnaden mellan en oomvänd person och en 
omvänd person är inte att den ene har synder 
och den andra inte, utan att den ene tar parti 
för sina omhuldade synder mot en fruktad Gud, 
och att den andre tar parti för en försonad Gud 
mot sina hatade synder. (William Arnot, 1884) 80
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Verklig förändring

• Tro och omvändelse leder till nytt andligt liv (Ef 
2:1-5) 

• Detta förändrar våra liv, kanske sakta, men framför 
allt säkert -- detta kallar Bibeln för att vi bär frukt 

• Sanna kristna kommer att göra sådana gärningar som 
tillhör omvändelsen (Apg 26:20, se även Luk 6:44) 

• Varning! Frukten är ett bevis för frälsningen och att 
omvändelsen och tron är äkta, men INTE orsaken till 
frälsningen. 

• Denna frukt är kännetecken på tillståndet i Guds 
rike som Jesus är kung i och som han bjuder in oss 
till

81

81

Vad är evangeliet?

Del 6. Guds rike

82

82

Preliminär planering

83

Datum Ämne Att läsa i boken

Del 1 Introduktion + Upptäckten 
av evangeliet

Sid 9-33

Del 2 Gud: Den rättfärdige 
Skaparen

Sid 34-43

Del 3 Människan: Syndaren Sid 44-56

Del 4 Jesus Kristus: Frälsaren Sid 57-69

Del 5 Gensvaret: Tro och 
omvändelse

Sid 70-84

Del 6 Guds rike Sid 85-101

Del 7 Att bevara korset som 
centrum

Sid 102-114

Del 8 Evangeliets kraft Sid 115-125

83

Evangeliets fyra grundsanningar 

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

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

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

4. Människan kan återfå gemenskapen med Gud 
genom att tro på Jesus Kristus 84
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En avgörande fråga och svar

Hur kan jag -- jag själv, här och nu -- få del av 
denna frälsning? Hur blir detta goda nyheter 
för mig och inte bara för vem som helst?

85

Svar: Gensvaret: tro och omvändelse!

85

Men vad händer sen?

Omvändelse och tro är dörren in 
till Guds rike!

86

86

Kostnaden och belöningen

• "Du är inte galen om du ger bort det du inte 
kan behålla för att vinna det du inte kan 
förlora." (Jim Elliot, missionär) 

• Det är utan tvekan en dyr historia att bli en 
kristen (Luk 14:28-33) 

• Det är även sant att belöningen överskrider allt 
vad vi människor kan föreställa oss (1 Kor 2:9) 

• Att bli en kristen är inte bara att bli av med 
Guds vrede över synden, den är också att få bli 
medborgare i Hans rike: Guds rike! (Kol 1:13) 

• Inte bara från - till 0, utan till + 87

87

Guds rike

• Ett mycket grundläggande tema/ämne i hela NT 
• Jesus predikade: Tiden är fullbordad och Guds rike är 

nu här. Omvänd er och tro evangelium! (Mark 1:15) 
• Paulus talade också om det (Apg 28:31) 
• Hebreerbrevet säger att de som tror på Jesus Kristus 

får ett rike som inte kan skaka (Hebr 12:28) 
• Petrus skriver att de troende skall bli välkomnade in i 

vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike (2 Petr 
1:11) 

• Sista boken i Bibeln: Nu har frälsningen och makten 
och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes 
(Upp 12:10) 88
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Exakt vad är Guds rike?

• Ett kungadöme? En bit egendom? 
• Något som är här nu eller som kommer? 
• Vem är medborgare i Guds rike? Alla eller vissa? 
• Vem kan arbeta för rikets utbredande och hur? 
• Vi skall nu se på fem karaktärsdrag i Guds rike:  

1.Guds rike är Guds återlösande välde 
2.Guds rike är ett rike som har kommit 
3.Guds rike är ett rike som ännu inte fullbordats 
4.Guds rike är ett gensvar till Konungen 
5.Guds rike är ett kall att leva för Konungen  

89

89

Guds rike är Guds återlösande 
välde

• Guds rike är framför allt Guds återlösande välde över 
Hans eget folk 

• Kungariken är i allmänhet geografiskt bestämda, men 
Guds kungarike är mer en kungamakt: Guds styre, 
välde och makt (Ps 145:11,13) 

• Främst målet för Guds kärleksfulla styre är Hans eget 
folk: Jesus regerar genom nåd (Sven Reichman) 

• Hela universum ligger inom Guds herravälde eftersom 
Han är Skaparen 

• Men Guds rike är främst beteckningen på Hans välde 
bland de som blivit frälsta (återlösta) genom Kristus 
(Kol 1:12-13) eftersom riket inte kan nås av den 
orättfärdige (1  Kor 6:9) 90

90

Guds rike är ett rike som har 
kommit

• Guds rike är nu här (Matt 3:2) 
• Jesus bevisade detta genom sina gärningar då 

han frälste, helade och befriade (Matt 12:28), 
uppväckte döda (Joh 11:43-44), och gav sitt liv 
för syndarens frälsning (Joh 19:30) och 
uppstod från de döda (Luk 24:5-6) 

• Paulus går så långt att han säger att de kristna 
redan lever i himlen genom Kristus (Ef 2:6) 

• Dock är det viktigt att se att med Kristus 
påbörjades något som ännu väntar på sin 
fullbordan

91

91

Guds rike är ett rike som ännu 
inte fullbordats

• Guds rike har kommit, men skall fullbordas först när Kungen 
kommer tillbaka 

• När riket fullbordas är den vändning som inträdde med Jesus 
fullständig: ondskan och synden är borta och döden är 
besegrad (Matt 13:41-43) 

• Vi lever i spänningen mellan Jesu första och andra 
tillkommelse och har fått Anden som en garanti för Guds rikes 
fullbordande (Ef 1:14) 

• Fullbordandet ligger ännu framför oss (Ef 2:7, 1 Petr 1:5, Hebr 
11:10-13) då Gud skall skapa nya himlar och en ny jord (Jes 
65:17-19) där rättfärdighet bor (Jes 11:9, 2 Petr 3:13) 

• Fullbordandet av riket är inte vår sak att genomföra -- det är 
ett suveränt verk av Gud -- men vi kan och skall förbereda oss 
och andra för det genom att utbreda Guds rike: omvända oss, 
tro på Jesus, predika evangeliet, och leva i kärlek 92
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Guds rike är ett gensvar till 
Konungen

• Eller rättare sagt: den som vill komma in i 
riket måste personligen få inträdesbiljett hos 
Konungen genom att följa Honom (Mark 
10:17-21) 

• Grunden för och tillgången till riket ligger i 
en enda sak: hur vi förhåller oss till att Jesus 
dog för våra synder på Golgata (Jes 53:10-12) 

• "Invigningsfesten" i Guds rike förutsägs i 
nattvarden där Jesu kropp och blod ges till 
syndernas förlåtelse (Matt 26:26-29)
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Guds rike är ett kall att leva för 
Konungen

• Att vara medborgare i riket är att vara kallad 
att leva det liv som hör riket till (Rom 
6:4-11, Rom 6:12-13, 1 Thess 2:12, Fil 2:15) 

• Bild: den som emigrerat till ett annat land 
måste underordna sig det nya landets lagar 

• Det är inte så att det nya livet för oss in i 
riket, utan det är inne i riket vi lär oss att 
leva på ett nytt sätt 

• Guds rikes främsta utpost i världen skall vara 
Guds församling (Ef 3:10-11), ej fullkomlig 
men främsta representanten för Gudsriket 94
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Att fortsätta framåt trots 
mörker runt omkring

• Världens djupa fall och desperata behov av räddning från 
synden är orsaken till att det är så svårt att leva i Guds 
rike trots mörkret runt omkring 

• Världen uppfattar biblisk kristendom som ett hot: "Jesus 
är Herren!" (Rom 10:9) är en bekännelse som utmanar 
världens makter 

• Bibeln uppmanar oss dock att fortsätta framåt, för 
framtiden är vår och ljuset lyser i mörkret, och mörket 
har inte övervunnit det (Joh 1:5) 

• Belöningen väntar oss vid de dödas uppståndelse (Luk 
14:14) som skall ske när Jesus kommer (1 Thess 4:17-18) 

• Längs vägen är det avgörande att bevara korset som 
centrum eller att bevaras genom korset i centrum (Gal 
6:14) 95
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Vad är evangeliet?

Del 7. Att bevara korset som 
centrum eller att bevaras genom 

korset i centrum
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Preliminär planering

97

Datum Ämne Att läsa i boken

Del 1 Introduktion + Upptäckten 
av evangeliet

Sid 9-33

Del 2 Gud: Den rättfärdige 
Skaparen

Sid 34-43

Del 3 Människan: Syndaren Sid 44-56

Del 4 Jesus Kristus: Frälsaren Sid 57-69

Del 5 Gensvaret: Tro och 
omvändelse

Sid 70-84

Del 6 Guds rike Sid 85-101

Del 7 Att bevara korset som 
centrum

Sid 102-114

Del 8 Evangeliets kraft Sid 115-125
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Evangeliets fyra grundsanningar 

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

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

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

4. Människan kan återfå gemenskapen med Gud 
genom att tro på Jesus Kristus 98

98

Den kristna vandringen genom 
mörkret

• Jesus dog för våra synder för att genom sitt offer föra 
oss in i Guds rike 

• Guds rike kommer vi in i genom omvändelse och tro, och 
där börjar en resa -- en vandring -- mot målet: himlen! 

• Världens djupa fall och desperata behov av räddning från 
synden är orsaken till att det är så svårt att leva i Guds 
rike trots mörkret runt omkring 

• Världen uppfattar biblisk kristendom som ett hot: "Jesus 
är Herren!" (Rom 10:9) är en bekännelse som utmanar 
världens makter när den följs av omvändelse och tro 

• Längs vägen är det avgörande att bevara korset som 
centrum eller att bevaras genom korset i centrum (Gal 
6:14)
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Kristens resa: Kristen möter herr 
Skrymtare och herr Formalist

• Se "Vad är evangeliet?" sid 
102-103 

• "Varför gick ni inte in 
genom porten?" "-Den låg 
för långt bort, vi tog en 
genväg." 

• Poängen: frälsningen beror 
enbart på tro och 
omvändelse, ej endast en 
kristen livsstil 

• Om en kristen ej gått 
genom den trånga porten, 
är denne ingen kristen alls
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Ett större,  mer relevant 
evangelium

• Gammalt problem: människan försöker frälsa sig 
själv på ett sätt som känns mer rimligt för dem 
själva, istället för att höra evangeliet i all dess 
"dårskap", tro och omvända sig 

• Frågan man ställer: hur kan vi får evangeliet att 
fungera utan den trånga porten? 

• Med ett modernare språk: hur kan vi göra 
evangeliet mer relevant för nutidsmänniskan? 

• Slutprodukten blir alltid, oavsett detaljerna, att 
Jesu Kristi ställföreträdande död för syndares 
frälsning tonas ner, förnekas och föraktas
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När korset inte längre är 
centrum

• När evangeliet förändras så att korset inte längre är 
centrum, så har vi inte längre något evangelium 

• Några exempel på substitut: 
• "Det sociala evangeliet"-substitutet 
• "Jesus är Herre"-substitutet 
• "Skapelse-syndafall-återlösning-upprättelse"-

substitutet 
• "Att rädda kulturen"-substitutet 

• Problemet är inte att dessa substitut inte har viss 
sanningshalt, utan att de utelämnar/tonar ner det 
viktigaste: Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna 
(1 Kor 15) och att omvänd er och låt er döpas så att era 
synder blir förlåtna (Apg 2:38) 102
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"Det sociala evangeliet"-
substitutet

• Påstående: det gamla evangeliet svarar inte på 
nutidens frågor, t.ex. hur fattigdom, förtryck och 
orättvisor skall hanteras, därför kan inte Jesu 
korsdöd vara så viktigt 

• Invändning: fattigdom, förtryck och orättvisor är 
alltihop följder av synden varför Jesu korsdöd är 
högst relevant eftersom det svarar på hur roten 
till problemet skall bekämpas 

• Dessutom: det är evangeliet som bestämmer 
vilka frågor som är viktiga, och den första frågan 
till mänskligheten kommer redan i 1 Mos 3:9, 
och svaret kräver ett ställföreträdande offer 103
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"Jesus är Herre"-substitutet

• Påstående: evangeliet är att Jesus är kung och 
regerar över världen och håller på att föra in 
världen under sitt välde 

• Invändning: detta är sant, men inte hela 
sanningen. Jesus är visserligen Kungen enligt 
evangeliet, pris ske Gud, men han är också 
Frälsaren och hans kungadöme är grundat på hans 
förnedring, korsdöd och uppståndelse (Fil 2:6-11) 

• Dessutom: om Jesus nu är Herre, och vi 
människor är syndare, så är hans kungadöme 
enbart en dödsdom över oss om vi inte finner ett 
sätt att bli av med vår skuld 104
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"Skapelse-syndafall-återlösning-
upprättelse"-substitutet

• Påstående: man kan sammanfatta den bibliska 
historien med orden skapelse, syndafall, återlösning 
och upprättelse, och det vi väntar på är att Gud 
skall förnya världen och göra den till en fantastisk 
plats! 

• Invändning: detta är visserligen sant, men det 
bibliska evangeliet lägger inte tyngdpunkten på 
skapelsens framtida pånyttfödelse utan på ditt och 
mitt behov av pånyttfödelse och försoning med Gud 
här och nu! 

• Dessutom: innebörden i återlösningen är framför allt 
att Gud återlöser sitt folk och inte skapelsen i sig
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"Att rädda kulturen"-substitutet

• Påstående: samhället och kulturen måste räddas 
från världsligt inflytande genom de kristnas 
ansträngningar, och huvudpunkten i evangeliet är att 
göra något för att göra världen till en bättre plats 

• Invändning: problemet är att man vänt upp och ner 
på alltsammans, för samhällsförändringar kan enbart 
ske genom att enskilda människors hjärtan 
förändras, och det enda som kan åstadkomma det är 
Jesu försoningsdöd på Golgata 

• Dessutom: det bibliska evangeliet ger mycket klent 
stöd åt tanken att världen kommer att bli bättre ju 
närmare Jesu återkomst vi kommer
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Andra substitut

• Universalism/religionsdialog -- alla blir frälsta, och alla vägar 
leder till samma mål 

• Mysticism/upplevelsekristendom -- det är i meditationen eller 
våra andliga upplevelser som vi möter sanningen 

• Ritualism/sakramentalism -- frälsning sker genom ritualer inom 
ramen för ett hierarkiskt kyrkosystem 

• Framgångsteologi -- poängen med frälsningen är att du skall bli 
frisk, rik och vacker! 

• Feministisk teologi/regnbågsteologi -- synden finns egentligen 
inte, och därför behövs ingen omvändelse! 

• Lagiskhet/nyjudaism -- vi frälser oss genom våra gärningar! 
• Etc... 
• Alla dessa har gemensamt att de 1) tonar ner korsets betydelse 

och 2) inte leder till omvändelse och tro på Jesus Kristus
107

107

En stötesten och en dårskap

• Varför vill människorna knuffa undan korset från 
evangeliets centrum? 

• Svaret är enkelt: de gillar inte korset! 
• Om de kristna vill att så många möjligt skall vara 

attraherade av evangeliet, måste "det blodiga korset" 
undanröjas 

• Problemet är bara: då har vi inte längre något 
evangelium 

• Varför sa Paulus att han inte skäms för evangeliet (Rom 
1:16)? För i sitt "kött" hade han all anledning därtill! 

• Talet om korset är en stötesten och en dårskap (1 Kor 
1:18-31) för alla människor, i alla tider, och i alla 
kulturer 108
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Trots det anstötliga i korset 
ligger kraften just i korset

• Vi predikar Kristus som korsfäst (1 Kor 1:23) 
• Jag hade bestämt mig att inte veta av något 

annat än Jesus Kristus och honom som 
korsfäst (1 Kor 2:2) 

• Det allra viktigaste var att Kristus dog för 
våra synder i enlighet med Skrifterna (1 Kor 
15:3) 

• Den frälsande kraften i evangeliet ligger i 
dess allra mest frånstötande kärna: Jesu 
Kristi ställföreträdande död för syndares 
frälsning (Rom 1:16) 109
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Vad är evangeliet?

Del 8. Evangeliets kraft

110
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Preliminär planering

111

Datum Ämne Att läsa i boken

Del 1 Introduktion + Upptäckten 
av evangeliet

Sid 9-33

Del 2 Gud: Den rättfärdige 
Skaparen

Sid 34-43

Del 3 Människan: Syndaren Sid 44-56

Del 4 Jesus Kristus: Frälsaren Sid 57-69

Del 5 Gensvaret: Tro och 
omvändelse

Sid 70-84

Del 6 Guds rike Sid 85-101

Del 7 Att bevara korset som 
centrum

Sid 102-114

Del 8 Evangeliets kraft Sid 115-125
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Evangeliets fyra grundsanningar 

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

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

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

4. Människan kan återfå gemenskapen med Gud 
genom att tro på Jesus Kristus 112
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Trots det anstötliga i korset 
ligger kraften just i korset

• Vi predikar Kristus som korsfäst (1 Kor 1:23) 
• Jag hade bestämt mig att inte veta av något 

annat än Jesus Kristus och honom som 
korsfäst (1 Kor 2:2) 

• Det allra viktigaste var att Kristus dog för 
våra synder i enlighet med Skrifterna (1 Kor 
15:3) 

• Den frälsande kraften i evangeliet ligger i 
dess allra mest frånstötande kärna: Jesu 
Kristi ställföreträdande död för syndares 
frälsning (Rom 1:16) 113

113

Varför ser vi inte kraften i 
evangeliet?

• Evangeliets storhet är ofta fördold för oss eftersom vi 
knappt har tid att stanna upp och fundera över vad det 
betyder att Jesus dog för våra synder enligt Skrifterna 

• Många troende har en alltför grund förståelse av sin 
egen tro, och många icke troende förkastar tron på 
alltför vaga grunder 

• Ändå säger Bibeln att evangeliet är något så oerhört 
stort, mäktigt och kraftfullt att Guds änglar längtar 
efter att få blicka in i det (1 Petr 1:12) 

• Viktigt: samma gamla synd som Jesus dog för försöker 
också få oss att inte förstå eller bry oss om att Jesus 
dog
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Till dig som ej är kristen

• Om du följt med ända hit kanske du 
frågar: Vad händer nu då? 

• Svaret är enkelt: Omvänd dig och tro på 
evangeliet om Jesus 

• Att bli en kristen är enkelt i teorin -- hos 
Gud är allting klart för vår frälsning -- 
problemet ligger istället i vår stolthet och 
ovilja att böja oss under evangeliet, 
erkänna vår synd och förtrösta enbart på 
Jesus Kristus för vår frälsning
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Till dig som redan är kristen

• Först och främst: vila i och gläd dig över att 
den frälsning Jesus vunnit för dig är en säker 
hamn, och att ingenting kan skilja dig från 
hans kärlek 

• Kom ihåg: din frälsning beror aldrig på din 
dagsform, din sinnesstämning, eller dina 
goda gärningar, utan enbart på din förtröstan 
på Kristus och hans ställföreträdande död 

• Evangeliet är också en outsinlig källa att 
ständigt ösa ur: Väx till i nåd och kunskap 
om vår Herre Jesus Kristus (2 Petr 3:18) 116
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Älska Guds folk

• Frälsningen genom evangeliet gäller individer: 
för att var och en som tror...  (Joh 3:16) 

• Men frälsningen kallar också dessa individer 
tillsammans till ett Guds folk, församlingen 

• Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände 
sin enfödde Son till världen för att vi skulle 
leva genom honom. Kärleken består inte i att vi 
har älskat Gud utan i att han har älskat oss och 
sänt sin Son till försoning för våra synder. Mina 
älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi 
skyldiga att älska varandra.( 1 Joh 4:9-11)
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Tala evangeliet till världen

• Om vi verkligen förstår den nåd som Gud har 
låtit oss själva få del av, kommer vi att vilja se 
andra få del av den också 

• Och han sade till dem: "Det står skrivet att 
Messias skall lida och på tredje dagen uppstå 
från de döda, och att omvändelse och syndernas 
förlåtelse skall predikas i hans namn för alla 
folk, med början i Jerusalem. Ni är själva 
vittnen om detta. (Luk 24:46-48) 

• Gud tänker fullborda sina planer i världen 
genom att låta oss sprida evangeliet i Hans kraft
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Längta efter att Jesus skall 
komma tillbaka

• Evangeliet vill få oss att längta efter den dag då Jesus 
Kristus kommer tillbaka för att slutföra Guds frälsningsplan 
och upprätta riket helt, slutgiltigt och för evigt! 

• Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde 
räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. 
De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita 
kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med 
hög röst: "Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter 
på tronen, och Lammet." (Upp 7:9-10) 

• Medan vi väntar och arbetar för evangeliets utbredning, är 
evangeliet vår ständige följeslagare: det hjälper oss att 
uthärda prövningar och frestelser, att ha blicken fäst vid 
Jesus, och längta efter vår Frälsares återkomst. Kom Herre 
Jesus! 119
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Slutord

• Syftet med den här kursen har varit att förklara det 
bibliska evangeliet 

• Målsättningen har varit att alla som deltagit skall kunna 
1) förstå evangeliet såsom Bibeln framställer det, 2) 
veta hur man tar ställning till det, och 3) antingen 
omvända sig och tro på det bibliska evangeliet, eller 
fullt medveten om evangeliets budskap förkasta det på 
goda grunder och själv bära det fulla ansvaret för sitt 
val inför Gud, den rättfärdige domaren 

• Min önskan är dock endast denna -- att vi alla skall höra 
följande ord från Jesus: "Tiden är fullbordad och Guds 
rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!" (Mark 
1:15). Och inte bara höra, utan följa det. Amen! 
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Det är fullbordat!
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