
The Power of  
the Gospel

REACH - EVANGELISATION



i evangelisation

4 Pelare

LAGEN - Uppenbarar syndens problem 

EVIGHETEN - visar syndens 
fruktansvärda konsekvens 

KORSET - pekar på lösningen 

OMVÄNDELSE OCH TRO - nödvändiga 
för frälsningen 

Dessa fyra pelare arbetar tillsammans 
för att leda en människa till frälsning.
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LAGEN
Uppenbarar problemet



Uppenbarar problemet
• Lagen - (den moraliska, dvs de 10 

budorden) gäller fortfarande.  
Matt 19:17 

• Genom lagen ges insikt om synd 
Rom 3:20 

• Lagen är skriven i hjärtat 
Rom 2:15 

• Den Helige Ande överbevisar om 
synd, rättfärdighet och dom. 
Joh 16:8 

• Lagen för oss till Kristus 
Gal 3:24
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Lagen
Uppenbarar att vi är syndare

• Vi kommer att dömas efter våra 
gärningar. Gott och ont (tanke, ord 
och gärning) skrivs upp i livets bok 
Upp 20:12 

• Alla har syndat. 
Rom 3:23 

• Syndens lön är döden 
Rom 6:23
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Lagen
Uppenbarar att vi är skyldiga

• Synd är att bryta mot Guds lag - ex. 
oförlåtelse, lusta, uppror, lögn, 
själviskhet, stöld. Under ett liv syndar 
vi tusentals gånger.  

• Allt som är dolt och gömt kommer 
att uppenbaras. 
Luk 8:17 

• Gud är en god domare. Skulle inte 
hela jordens domare göra det som är 
rätt? 
1 Mos 18:25 

• Vi är onda och skyldiga inför Gud
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Lagen
Uppenbarar att vi är döda

• Gud varnade Adam och Eva att om 
de syndade skulle de dö. 

• De åt av frukten och oskuldsfullheten 
försvann, skam fyllde dem och 
relationen till Gud dog. 

• Den andliga döde gör att vi inte 
förstår att göra det goda och inte 
söker Gud. 
Rom 3:10-12 

• Vi var döda i våra överträdelser och 
synder. 
Ef 2:1
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Lagen
Uppenbarar att vi är slavar

• Vi lovar att sluta, men kan inte, 
eftersom vi är slavar. 

• Du vill ex. behandla familjen bättre, 
men fortsätter få vredesutbrott, pga 
att du är slav till vrede. På samma sätt 
kan du vara slav under bl. a. bitterhet, 
oförlåtelse och lusta.  

• Var och en som ägnar sig åt synd är 
syndens slav 
Joh 8:34 

• Vår onda natur ställer krav och vi ger 
snabbt efter, eftersom vi är slavar.
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Lagen
Uppenbarar att vi är smutsiga/orena

• Många önskar de kunde få en chans att 
göra om saker annorlunda. 

• Exempel som smutsar ner vår karaktär 
är att alltid vilja ha sista ordet, aldrig be 
om förlåtelse, sexuell synd. Det har 
skapat fläckar på ens samvete och 
rykte, kanske till och med sjukdom. 

• Även våra “goda gärningar” är som en 
smutsig klädnad (Jes 64:6). Bland annat 
pga vår stolthet, högmod och fåfänga. 

• Våra orena handlingar gör oss smutsiga 
inför en helig Gud.
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Lagen
Uppenbarar att vi är fiender till Gud
• Eftersom vi vet Guds vilja, men vill göra som vi vill, 

är vi fiender till Gud. 

• Jesus beskriver den onde med samma ord för 
fiende som vi beskrivs med. 
Matt 13:39 

• Genom våra onda gärningar är vi fiender till Gud. 
Kol 1:21 

• Vänskap med världen är fiendskap mot Gud. 
Jak 4:4 

• Det är upproret och olydnaden som är roten till 
fiendskapen. Trots att vi vet Guds vilja så bryter vi 
mot den hela tiden. Vi är som fiender till en kung. 
Luk 19:14, 27 

• Vad ska vi göra den dagen vi dör och står inför  
Gud som hans fiende?
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Lagen
Uppenbarar att vi är under vrede

• Vad förväntar vi oss att Gud ska göra den dagen vi står 
inför honom som syndare, full av skuld, andligt döda, 
slavar till våra synder, smutsiga och hans fiender? Även om 
vi hoppas på nåd, så är det för sent och dörren är stängd.  
Luk.11:25 

• Hur kan vi anklaga Gud för att vara ond, när det är genom 
våra egna hårda och oomvända hjärtan som vi samlar på 
oss vrede fram till domens dag? 
Matt 7:23 

• Vi förtjänar Guds vrede eftersom Gud är helig och 
rättfärdig och har lovat att fördärva alla som lever i uppror 
mot honom. Ta synderna i Kol 3:8-9 som exempel. 

• En dag får vi betala priset för vår synd och dricka Guds 
vredes bägare. Det är fruktansvärt att falla i den levande 
Gudens händer. 
Upp 6:16, Heb 10:31



Lagen 
• Vi har ett allvarligt problem - SYND 

• Guds lag, de 10 budorden, uppenbarar 
synden, överbevisar om synd och visar på 
behovet av en lösning 

• De dåliga nyheterna är att vi är syndare, 
skyldiga, andligt döda, syndens slav, Guds 
fiender och under Hans vrede.

Sammanfattning

LAGEN



Tänk på 
detta 

Kanske har du själv blivit överbevisad om synd just nu. På samma sätt 
överbevisar Den Helige Ande andra om deras synd. Tecken på 
överbevisning kan vara: 

• De undviker ögonkontakt 

• De blir bekymrade 

• De börjar gråta 

• De böjer huvudet i skam 

• De upphör att rättfärdiga sin synd. Lagens uppgift är att tysta varje 
mun och ställa hela världen skyldig inför Gud. 
Rom 3:19 

• De bekänner sin synd, dvs de håller med om att Gud har rätt och de 
har fel. 

• Skynda inte igenom detta moment. 

• “Mjuka inte upp” evangeliet. Överbevisning om synd förbereder 
människor för omvändelse som leder till frälsning. Desto mer de ser 
sin synd, desto mer kommer de se Jesu storhet. Den som fått mycket 
förlåtet älskar mycket. 
Luk 7:47 

• Späd inte ut evangeliet 

• Trubba inte av svärdet. Lagen är ett svärd som skär igenom lyssnarens 
ursäkter och självrättfärdighet så att samvetet väcks. 
Hebr 4:12

LAGEN



Kraften i 
Lagen 

• Måste det ske i kärlek 

• Siktar du på hjärtat, där Guds lag och evigheten är 
skriven 
Rom 2:15 

• Överbevisar Den Helige Ande om synd och upprättar 
Guds standard för vad som är rätt. 
Joh 16:8 

• Visar Gud syndaren hennes stora nöd och förbereder 
henne att hitta en lösning för sin synd. 
Gal 3:24 

• När Petrus predikade på pingstdagen så frågade 
åhörarna: “vad ska vi göra?” 
Apg 2:37 

• Innan en patient är redo att gå igenom ex. en 
cancerbehandling behöver denne vara medveten om 
sin sjukdom. Efter läkarbesöket och den hemska 
nyheten kommer patienten säga: “vad behöver jag 
göra för att bli av med cancern?” 

När du använder lagen

LAGEN



EVIGHETEN
Visar på konsekvensen



Evigheten

• Innan vi kan ta emot de goda nyheterna 
måste vi förstå konsekvensen av våra synder. 

• Alla människor kommer att: 
- Dö. 10 utav 10 människor kommer att dö en 
dag 
- Dömas. Efter att kroppen är död så 
kommer själen att dömas. 
- Gå till mötes antingen en evighet i himlen 
eller helvetet. 

• Evigheten är skriven i våra hjärtan. 
Pred 3:11

visar på syndens konsekvens 

EVIGHETEN



Döden

Evigheten
• Döden är oundviklig. Människan måste 

en gång dö och sedan dömas (Heb 9:27). 
Våra bekymmer kan inte förlänga livet en 
timme. 
Matt 6:27  

• Att inte tänka på döden förhindrar den 
inte och att inte förbereda sig på den är 
dåraktigt. 
Luk 12:20 

• Döden är en fiende. Det är den sista 
fienden som kommer att berövas sin 
makt. 
1 Kor 15:26 

• Jesus besegrade döden när han uppstod 
och lovade de som segrar att de inte 
skulle drabbas av den andra döden. 
Upp 2:11
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Hur kan vi  
tala om döden? 

• I evangelisation behöver du föra döden på tal. 

Många är nyfikna kring ämnet. 

- “Vad tror du händer när vi dör?” Många har egna 

tankar och åsikter. Efter att de gett sitt svar kan du 

berätta vad som står i Bibeln. 

- “Tror du att du är god nog att komma till himlen?” 

Oavsett om de svarar positivt eller negativt har du 

en möjlighet att presentera vad Bibeln säger. 

- “Tio utav tio kommer att dö. Tror du att du 

kommer få komma till himlen?” 

- Tala om hur kort livet är, att det är som ett 

andetag, för att visa på dess flyktighet. 

• Efter döden kommer domen.

EVIGHETEN



Domen

Evigheten
• Hämnden tillhör mig säger Herren. (Rom 12:19) Vi 

kommer inte undan med det onda vi har gjort. 

• Jesus visar i sina liknelser vad konsekvensen vid 
domen kommer att bli för den som dör i sina synder.  
Matt 25:31-46, Matt 13:47-50, Matt 13:30, Matt 22:11-13 

• Våra liv är skrivna i livets bok. Finns det någon enda 
synd skriven i denna så är vi uteslutna från himlen. 
Jak 2:10 

• Domen innebär en av två utgångar. Jesus undvek 
inte att tala om detta. 

A. Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike 
som stått berett för er sedan världens skapelse 
Matt 25:34 

B. Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden 
som är beredd åt djävulen och hans änglar. (Matt 
25:41) Där kommer det att vara gråt och 
tandagnisslan. (Luk 13:28, Matt 22:13) Det är 
fruktanssvärt att falla i den levande Gudens händer. 
(Hebr 10:31)
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Helvetet

Evigheten

• Den port är vid och dem väg är bred som 
leder till fördärvet, och det är många som 
går in genom den. 
Matt 7:13 

• Jesus talade 3 gånger så mycket om 
helvetet än om himlen. Om det var 
viktigt för honom bör det vara viktigt för 
oss. 

• Även om människor kan uttrycka att livet 
på jorden ibland är ett helete så finns 
alltid Guds välsignelse här, som mat eller 
ett glas vatten. Dessa saker kommer inte 
finnas i helvetet. Det kommer inte finnas 
någon njutning eller möjlighet att umgås 
med sina vänner
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Helvetet
Hur är verkligheten där?

• Helvetet är i total avsaknad av Gud och därför finns inget gott. 

Jak 1:17 

• Eftersom Gud inte är där finns ingen kärlek. 1 Joh 4:8 

• Eftersom Gud inte är där finns ingen godhet. Mark 10:18 

• Eftersom Gud inte är där finns inget hopp. Luk 16:26, Rom 15:13 

• Eftersom Gud inte är där finns inget liv. Joh 14:6 

• Eftersom Jesus inte är där, han som är det levande vattnet, så 

finns inget vatten. Luk 16:24, Joh 7:38 

• Eftersom Jesus inte är där, hans om är livets bröd, så finns ingen 

mat där. Joh 6:35 

• Eftersom Jesus inte är där, han som är världens ljus, så finns det 

inget ljus där. Joh 8:12 

• Eftersom Jesus inte är där, han som är dörren, så finns det ingen 

väg ut. Joh 10:7

Helvetet är en fruktansvärd plats och ingen tycker om att predika 

om det. Ändå säger Guds ord: ”De ska straffas med evigt fördärv, 

skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt” (2Tess.1:9)  

EVIGHETEN



Helvetet

EVIGHETEN

Gud vill inte att du ska vara där

• Gud vill inte att du ska vara där.  

2 Pet 3:9 

• Helvetet är skapad för djävulen och hans änglar.  

Matt 25:41 

• Korset är Guds bevis för att han vill rädda dig därifrån.  

1 Joh 3:16 

• Men... helvetet är ditt eget val och du är utan ursäkt.  

- Det finns två vägar till evigheten, en bred och en smal. Du väljer. 

Matt 7:13 

- Vissa kommer vara som en av de fem bröderna till den rike 

mannen. De hade lagen och profeterna, men lyssnade inte. 

Luk 16:31 

- Guds längtan var att samla oss som hönan samlar sina ungar, 

men vi ville inte låta honom. 

Luk 13:34 

- I slutet kommer de som hamnar i helvetet ändå att få vad de 

har valt under hela sina liv - att leva utan Gud och att hela tiden 

få sin egen vilja.  

• Om inte “Gud så älskade världen” skulle helvetet vara vår 

slutgiltiga destination. Ändå säger Jesus att det är få som 

kommer till himlen.



Himlen 

Evigheten

• Himlen är Guds boning. Eftersom 
Gud är där så är allt gott. Johannes 
beskrev himlen som det nya 
Jerusalem, med gator av guld, 
floder av levande vatten och ett 
livets träd. 

• I himlen finns igen synd, sjukdom, 
död, tårar, fruktan, ensamhet eller 
depression. Inga frestelser, 
fördömelse eller demoner.
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Evigheten

EVIGHETEN

Sammanfattning

• Den Helige Ande överbevisar om den 

kommande domen, så när du talar om 

evigheten bjuder du in honom att verka, så att 

syndaren ser konsekvensen av sin synd.  

• Evigheten är skriven i människans hjärta, så när 

du talar om vad som händer efter döden, bjuder 

du in Den Helige Ande att verka på stenhjärtat 

och väcka likgiltiga syndare.  

• Undviker du att tala om döden, domen, himmel 

och helvete, så tar du bort en av de starkaste 

verktygen Den Helige Ande använder att varna 

syndaren för syndens hemska konsekvenserna. 



KRISTI KORS
Lösningen



Lösningen

Kristi kors

• Gud sände Jesus att dö i ditt ställe 
Joh 3:16 

• Jesus vände alla negativa 
konsekvenser från synden till något 
gott för vår skull.

KRISTI KORS
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Förlåten - utbyte

Kristi kors
• Jesus tog vår plats 

Rom 5:8 

• Jesus vet: 

1. Att alla våra synder är skrivna i livets bok. 

2. Att syndens lön är död, helvete och Guds vrede. 

3. Att på domedagen är du ämnad att betala din egen 
synd. 

4. Att du inte har någon möjlighet att rädda dig själv - 
om du inte finner någon att ta din plats. 

• På korset tog Jesus all synd från din bok, på sig själv. 
Han blev slagen av Gud och pinad. Han blev 
genomborrad för våra bort, slagen för våra synder. 
Jes 53:4-5 

• Genom sin uppståndelse visade han att han hade 
kraft att förlåta syndaren. 

• Utbyte - Någon tar en annans plats och gör vad den 
andre inte kan göra för sig själv.
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Oskyldig - rättfärdiggörelse

Kristi kors
• Jesus förklarar dig rättfärdig 

Rom 5:1 

• Jesus vet: 

1. Alla gånger du har brutit hans lag 

2. Att du kommer att dömas skyldig på domens dag 

3. Att du inte har någon möjlighet att radera min egen 
skuld - såvida du inte hittar någon som tar din plats. 

• Jesus tog frivilligt din synd och skuld, och tog din 
dom på korset. Han betalade priset för din skuld och 
erbjuder sin rättfärdighet. 

• En oskyldig för en skyldig. Jesus ger dig sin 
skuldfrihet. 

• Rättfärdiggörelse - Guds gensvar till äkta tro där han 
samtidigt förlåter vår synd, förklarar oss juridiskt 
syndfria, samt tillskriver oss Jesu rättfärdighet.
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Levande - pånyttfödelse

Kristi kors
• Gud har gjort oss levande med Kristus 

Ef 2:4-5 

• Jesus vet: 

1. Att du är andligt död pga din synd 

2. Att din syndiga natur förstör ditt liv. 

3. Att du inte har en längta att leva heligt. 

4. Att ditt liv känns tomt. 

5. Att du på domedagen kommer att erfara den andra 
döden. eldsjön. 

6. Att du inte har någon möjlighet att väcka upp dig 
själv från de döda - såvida du inte hittar någon som 
tar din plats 

• Jesus kom för att du skulle ha liv (Joh 10:10) På korset 
bar han straffet för din synd, dvs döden. Han 
besegrade döden och kan ge dig liv. 

• Pånyttfödelse - Gud ingjuter sin gudomliga natur 
som ger andligt liv och bekräftas genom äkta frukt 
(gärningar)
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Fri - återlösning

Kristi kors
• Jesus har återlöst oss 

Kol 1:13-14 

• Jesus vet: 

1. Att du har överlämnat dig själv till synden. 

2. Att du är slav till dina synder som är starkare än dig 
själv. 

3. Att du på domedagen kommer stå inför Gud 
fastkedja till synden. 

4. Att du inte på något sätt kan frigöra dig själv - 
såvida du inte finner någon som tar din plats 

• Du fick Guds lag, men valde ditt kötts lustar. Eftersom 
du valde din egen vilja, blev du synden slav. 

• Jesus visste att du verkligen blir fri om han sätter dig 
fri (Joh 8:36) För att köpa din frihet, betalade han med 
sitt eget liv, vilket var syndens pris. 

• Jesus tog slaveriet för din synd för att erbjuda dig 
frihet. 

• Återlösning - köpet av något som gått förlorat genom 
att betala en lösensumma

KRISTI KORS
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Ren - helgelse

Kristi kors
• Frukten av vårt friköpande från synd leder till 

helgelse 
Rom 6:22 

• Jesus vet: 
1. Att ditt samvete är fläckat av synd 
2. Att det är omöjligt för dig att leva heligt 
3. Att din karaktär är mer präglad av synden än Kristus 
4. Att din rättfärdighet är som en smutsig klädnad 

inför honom 
5. Att du på domedagen kommer stå inför Gud i 

smutsen från din synd 
6. Att du inte har någon möjlighet att få bort syndens 

fläckar - såvida du inte hittar någon som tar din 
plats 

• Jesus tog din orenhet, smuts, själviskhet och all synd 
på sig själv när han dog så att han kunde ge dig sin 
renhet. Han köpte din helgelse (ditt heliggörande) 

• Helgelse - 1. Ägde rum när vi omvände oss. 2. Pågår 
som en process under livet genom Den Helige Ande, 
3. Fullkomnas när vi en dag möter Kristusa

KRISTI KORS
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Vän - försoning

Kristi kors
• Vi försonades med Gud genom Jesu död 

Rom 5:10 
• Jesus vet: 
1. Att när Gud gav dig sin lag valde du att inte lyda 
2. Att du som världens vän gjort dig till Guds ovän 
3. Att när du står inför Gud på domedagen kommer du 

betraktas som hans ovän 
4. Att Hans ovänner kommer kastas ut ur Hans rike. 
5. Att vi inte har någon möjlighet att försonas genom våra 

egna ansträngningar - såvida vi inte hittar någon som 
tar vår plats 

• Jesus vill försona dig med Gud och gör det genom att ta 
bort upproret från ditt hjärta, ta din synd och dö i ditt 
ställe. 

• När Jesus dog blev han Guds fiende i ditt ställe då han tog 
din synd och Fadern vände sig bort från honom. Därför 
ropade Jesus “min Gud, min Gud, varför har du övergett 
mig?” 
Mark 15:34 

• Försoning - Jesus tar bort all synd och hat som separerar 
oss från Gud och överbryggar denna klyfta för vi ska 
kunna ha gemenskap för alltid

KRISTI KORS
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Älskad - ställföreträdande

Kristi kors
• Gud sände sin son som ett ställföreträdande offer för våra 

synder  
Joh 4:10 

• Jesus vet: 

1. Att Guds vrede vilar över synden  

2. Att du är full av synd. 

3. Att Guds vrede vilar över dig. 

4. Att du på domedagen kommer anses vara vredens barn 

5. Att du inte har någon möjlighet att vända bort Guds 
vrede med egna ansträngningar - såvida du inte hittar 
någon som tar din plats.  

• I Getsemane väljer Jesus att dricka Guds vredes bägare för 
dina synder.  

• Korset vänder bort Guds vrede från dig och skyddar dig. 
När Jesus tar din synd faller i stället Guds vrede över 
honom.  

• Jesus tog Guds vrede för att du skulle hans kärlek.  

• Ställföreträdande - Jesus blev på korset måltavlan för 
Guds vrede för att tillfredsställa Guds rättvisa så att Hans 
ilska vändes bort från oss
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Uppståndelsen

KRISTI KORS

Beviset

• Vi får inte glömma att nämna uppståndelsen. 

Nästan alla apostlarnas budskap tog upp 

uppståndelsen  

Apg 4:33 

• Jesus talade om sin uppståndelse, att Fadern 

skulle uppväcka honom (Joh 2:19). Uppståndelsen 

är beviset på att det han sade var sant.  

• Uppståndelsen bevisar att Jesu var utan synd och 

att hans död på korset var tillräckligt för att 

tillfredsställa Guds rättfärdighet och betala vår 

skuld  

Rom 4:25  

• Tack vare uppståndelsen kan vi bli födda på nytt. 

Därför är vår tro inte meningslös och vi är inte 

längre kvar i våra synder  

1 Kor 15:17 



Kraften i  
Korset

KRISTI KORS

Återblick

• Mycket av kraften i evangeliet finns i talet om korset.

• Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till 
frälsning för var och en som tror  (Rom 1:16) 

• Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, 
men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft  (1 Kor 1:18) 

• Men vi predikar Kristus som korsfäst - för judarna en 
stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de 
kallade. Både judar och greker, predikar vi Kristus som 
Guds kraft och Guds vishet  (1 Kor 23-24)

• Varför är talet om korset så kraftfullt?

• Det behagade Gud. Jesu verk på korset är Guds enda sätt 
att rädda dem som tror  1 Kor 1:21 

• Tro blir förlöst. Tro kommer av hörande så att människor 
kan åkalla Herrens namn och bli räddade  Rom 10:13 

• Jesus är verksam. Han sa att han skulle dra syndarna till sig 
själv när han blev upphöjd. Joh 12:32 

• Det leder till frälsning. Jesus är den enda vägen till Fadern 
och det finns inget annat namn som frälser   
(Joh 14:6, Apg 4:12)



OMVÄNDELSE 
OCH TRO
Vårt gensvar



• Du behöver säga ja till Jesus och gensvara till 
vad han har gjort för dig. 

1. Först insåg du ditt problem när lagen din 
syndaskuld inför Gud 

2. Därefter kom gudsfruktan över dig när du insåg 
att konsekvensen av din synd är evig död. 

3. Utan hopp och utan Gud i den här världen steg 
Jesus ner och gav lösningen för ditt problem 
genom korset, vilket ger dig hopp om evigt liv. 

4. Nu måste du gensvara till Kristi erbjudande om 
förlåtelse. 

• Hoppet om evigt liv är bara ett hopp tills dess 
en syndare gensvarar till budskapet 

• Många vet att de är syndare, att Gud älskar dem 
och att Jesus dött för deras synder. Ändå är 
deras namn inte skrivna i Livets bok. På domens 
dag kommer de få höra: “gå bort från mig, jag 
kände er aldrig”  (Matt 7:23) 

• Så länge evangeliet enbart är information för 
dem är de bara religiösa, men inte Guds barn. 
De behöver gensvara på det sätt som Gud 
befallt.
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Omvändelse  
& tro

OMVÄNDELSE & TRO

Till andra sidan korset

• Gud befaller alla människor att omvända sig  

Apg 17:30-31 

• Hur kommer vi till de goda nyheterna på andra 

sidan korset? Du behöver omvända dig, tro och 

tacka ja till vad Jesus gjort för dig.  

• Han sade: "Tiden är inne och Guds rike är nära. 

Omvänd er och tro på evangeliet!”  

Mark 1:15 

• Det räcker inte att vara en god person och att gå 

till kyrkan. Ditt namn skrivs inte i Livets bok för att 

du upprepar en bön, men när du omvänder dig. 



Omvändelse  
& tro

OMVÄNDELSE & TRO

Vad är omvändelse?

• Du behöver omvända dig vända åter till Gud för 

att dina synder ska utblottas  

Apg 3:19 

• Omvändelse betyder att byta sin färdriktning.  

• Omvändelse är ett medvetet val där du är på väg 

mot fördärvet men väljer att ”vända om” och börja 

vandra på den smala vägen till livet. 



Omvändelse  
& tro

OMVÄNDELSE & TRO

Kraften i Den Helige Ande

• Fram till nu har Den Helige Ande varit verksam 

genom att:  

1. Överbevisa dig om din synd. 

2. Överbevisa dig om den kommande domen  

3. Uppenbara Kristus och hans verk på korset för 

dig.  

• Nu erbjuder Gud dig omvändelse. 



Omvändelse  
& tro

OMVÄNDELSE & TRO

Hur omvänder jag mig?

• Du ändrar ditt tänkande. När du omvänder dig 

erkänner du att Gud har rätt och du har fel. Du ser 

på synden som Gud ser den (Rom 7:13). Kung David 

omvände sig på djupet när Gud uppenbarade för 

honom så att han såg sin synd Ps 51.  

• Du ändrar din attityd. Sann omvändelse ändrar hur 

du känner för synden. Du känner djup sorg för att 

du har sårat en helig Gud. Du har en uppriktig 

längtan att ändra dig och få det rätt ställt med Gud.  

• Du ändrar ditt handlande. Du fattar ett beslut att 

vända dig bort från synd och till Gud. Du upphör att 

gå i fel riktning, överger synden och börjar följa 

Jesus.  

• Omvändelse är en befallning. Gud befaller alla att 

omvända sig (Apg 17:30). Det handlar inte om att 

bara ta emot Jesus. Jesus tar emot oss enbart 

genom omvändelse 



Omvändelse  
& tro

OMVÄNDELSE & TRO

Vad är tro?

• Många undrar vad det innebär att tro, förtrösta eller sätt 
sin tillit till Jesus.  

• Frälsande tro är INTE:  

1. En intellektuell handling. Demonerna tror men de är inte 
räddade (Jak 2:19). Många har en intellektuell tro, men är 
ändå inte räddade.  

2. Något som saknar grund. Många moderna människor 
anser tro vara något utan grund, ex. blind tro. Frälsande 
tro har en fast grund. 

• Frälsande tro ÄR:  

1. Att kapitulera inför Jesus. Du håller upp en vit flagga, 
lägger ner dina vapen, slutar kämpa mot Gud och ger upp 
inför honom. Du erkänner hans auktoritet i ditt liv. Han får 
ditt livs nycklar och du litar på att han kör dig mot rätt 
destination.  

2. En överlåtelse. När du gifter dig överger du alla andra 
förälskelser och lovar trohet för resten av livet. När du 
överlåter dig till Jesus överger du all kärlek till synd och 
lovar trohet och lydnad till Jesus för resten av livet. Du ger 
honom ditt hjärta.  

3. Beroende. Biblisk tro är totalt beroende på Gud. Att lita på 
Jesus med vårt liv. Äkta tro visas i handling. 



Omvändelse  
& tro

OMVÄNDELSE & TRO

Kraften i omvändelse och tro

• När en syndare gensvarar till Jesus med 

omvändelse och tro sker följande:  

1. En ny födelse  
Joh 3:3 

2. En ny skapelse  
2 Kor 5:17 

3. Räddning från synd  

Rom 1:16  

4. Evigt liv  
1 Joh 5:11-12 

5. Glädje i himlen (Luk 15:10). Ingen annan handling 

berör himlen såsom omvändelse.  

6. En förflyttning från de dåliga nyheterna till de 

goda. Genom omvändelse inför Gud och tro på 

Jesus finns det kraft att föra dig från de dåliga 

nyheterna till de goda. 



Summering
Vikten av att dela alla fyra områden

• Om du tar bort Lagen som visar vår synd finns det inget 
“problem”. Utan detta finns heller ingen konsekvens och därför 
varken behov av en lösning och respons. Om du inte förstår 
syndens allvar verkar allt det andra onödigt. Många undviker att 
tala om synd för att andra inte ska ta illa upp eller bli ledsna. 
Tänk hur en doktor behöver tala sanning i kärlek så att patienten 
söker läkemedlet som räddar livet.  

• Om du tar bort evigheten försvinner konsekvensen. Även om vi 
är skyldiga till synd, vad spelar det för roll om det inte bär någon 
konsekvens för livet efter detta. Jesus varnade för evighetens 
konsekvens. Kärlek manar oss att varna andra.  

• Om du tar bort korset så finns det ingen lösning. Om vi är 
skyldiga och fördömda utan korset finns det inget hopp. Ofta 
erbjuder vi en frälsare som ska göra livet bättre, hjälpa våra 
äktenskap eller göra oss rika och lyckliga. Korset måste vara 
kärnan i evangeliet. Jesus kom för att dö på korset för att sätta 
oss fria från synd och ge oss evigt liv.  

• Om du tar bort omvändelse och tro så finns det ingen frälsning. 
Även om vi vet att vi är skyldiga, på väg till helvetet och kanske 
även att Jesus dött för våra synder kan vi inte bli räddade utan 
omvändelse och tro. En frälsningsbön utan sann omvändelse och 
tro är overksam. 

• Glöm inte att Den Helige Ande verkar i alla dessa områden och 
dela alltid evangeliet i kärlek. 

REACH - EVANGELISATION


