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Vi har så långt kraftfullt bevisat att straffet för synden har betalats till fullo av Gud, 
genom Jesus Kristus. Betyder det att alla människor automatiskt blir frälsta? 
Svaret är NEJ! Gud har betalat priset, men människan måste återlösas på 
Guds villkor!  

GUDS VILLKOR FÖR ÅTERLÖSNINGEN  
 Förlåtelse och frihet ifrån syndernas straff kan bara utfärdas i namnet Jesus 

Kristus. Apg. 4:1-14 
 Det finns ingen särskild frälsningsplan för judar! Rom. 4:12-18, 9:1-8; Gal. 

3:13-29 
 Det Första Förbundet gäller inte längre. Hebr. 8:1-13 

DEN NYA FÖDELSEN  
Det måste bli en ny födelse, som bara kan erhållas genom namnet Jesus! Joh. 
1:11-14, 3:1-8 

STEGEN TILL FRÄLSNING 
För att du skall bli född på nytt, måste följande villkor uppfyllas: 

 En bekännelse som tillkännagör att du är en syndare, som inte kan betala 
själv, och är villig att ångra dig från dina synder. Rom. 3:10-23 

 Medlemskap i kyrkan, vattendop, och goda gärningar kan inte frälsa någon. 
De enda som kommer till Himlen är de som är födda på nytt och tvättade i 
Jesu blod! Detta diskvalificerar alla hinduer, buddhister, muslimer, Jehovas 
Vittnen, mormoner, katoliker, lutheraner, osv. Alla som har kommit från dessa 
grupper och tagit emot Kristus kommer till Himlen. Det finns inga "gruppresor" 
till Himlen, inte heller finns det några Guds "barnbarn," utan människor måste 
komma till Gud en och en på individuell basis! Upp. 20:10-15 

 Syndaren som kommer för att få frälsning måste tillkännagiva det följande för 
att kunna kvalificera sig:  

 Jesus är Guds son. 
 Jesus föddes av en jungfru och levde ett syndfritt liv på denna jord. 
 Jesus dog på korset för att betala alla människors synder. 



 Jesus uppstod tredje dagen; och genom tron på hans död och 
uppståndelse kan syndaren bli förlåten och bli född på nytt. Rom. 10:6-
15; Apg. 3:19 

 När väl syndaren kommit så långt, är det dags att be Gud om frälsning och att 
be om syndaförlåtelse, erkänna att Jesus är Herre och Guds son, och att 
bekänna Honom som Herre i sitt liv. 1 Joh. 1:4-10 

 I det ögonblicket omsluter den Helige Ande syndaren, sköljer honom med 
Jesu blod, och återuppväcker den döda anden i syndaren, och renar och 
återlöser denna.  Ef. 2:1-10; 1 Petr. 1:23  

TA EMOT DIN FRÄLSNING I TRO! 
 Nu är det tid att börja tacka Gud för att man förevigt har blivit mottagen och 

förlåten. Ps. 103:1-13 
 Frälsningen kan ske var som helst på jorden. Den kan ske i en kyrka, hemma, 

i bilen, i trädgården, i skogen, på ett flygplan, Gud kan nå dig var som helst. 
En syndare kan vara ensam med Gud eller ha människor som hjälper denna 
att förstå frälsningen, men det finns en viktig punkt – syndaren måste be själv. 
En bön för frälsning kan inte ske utan syndarens medverkan! En 
förebedjare kan leda i bön, men syndaren måste själv be Gud om 
frälsning!  

DU MÅSTE BE SJÄLV  
 Många människor går till altaret i kyrkan för att bli frälsta, och förebedjarna 

har ber alla böner. Därför blir syndarna inte verkligt frälsta och leds till att tro 
att de blivit födda på nytt, fast det aldrig har skett! 

 Upplev din frälsning genom tro och inte genom känslor! 1 Joh. 5:10-15 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
 


	GUDS VILLKOR FÖR ÅTERLÖSNINGEN 
	DEN NYA FÖDELSEN 
	STEGEN TILL FRÄLSNING
	TA EMOT DIN FRÄLSNING I TRO!
	DU MÅSTE BE SJÄLV 

