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Inledning 
Människans största förmån är att lära känna Jesus Kristus som sin personlige Frälsare och 
Herre. Ingen har någonsin haft så stort inflytande på människors liv som han.  
Många hundra år innan han föddes hade Israels profeter förutsagt hans ankomst.  
Profetiorna uppfylldes in i minsta detalj genom Jesu övernaturliga födelse (Jes. 7:14; Matt. 
1:18.25), hans liv, hans undervisning, hans under, hans död på korset för våra synder (Jes. 
53:4-6; 2 Kor. 5:21) och hans uppståndelse (Ps. 16:9,10; Luk. 24:46) Han sade sig vare den 
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utlovade Messias, Guds son. Hans bästa vänner dog martyrdöden, därför att de berättade 
om hur Gud hade besökt vår planet genom Jesus av Nasaret.  
 
I. Det största äventyret 
Jesus vill att det kristna livet skall vara ett rikt äventyr. Han sade: ”Jag har kommit för att de 
skall ha liv, och liv i överflöd.” (Joh. 10:10) När vi vandrar med Jesus och låter hans helige 
Ande fylla oss, så blir varje dag meningsfylld. Ett rikt liv väntar varje kristen, för ”andens 
frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och 
självbehärskning”. (Gal. 5:22-23)  
Men alla kristna lever inte ett sådant liv av seger och glädje till Frälsarens ära. För många 
tycks det kristna livet istället vara en börda, ett hårt jobb och ett tungt kors, som man måste 
bära. Det kristna livet blir något som man måste stå ut med för att få komma till himlen. Men 
det är inte vad Herren menade att det skulle vara. Jag skulle vilja påminna alla om att Jesus 
under de sista timmarna på jorden hade mer att säga om frid, kärlek, glädje och seger än i all 
sin tidigare undervisning.  
 
Aposteln Paulus, som fick uthärda alla slags lidanden, misshandel och fängelse för vår 
Herre, sade: ”Vi är stolta över våra lidanden” (Rom. 5:3), ”Var alltid glada” (1 Thess. 5:16), 
”Tacka hela tiden Gud” (1 Thess. 5:18).  
I vilka yttre omständigheter vi än befinner oss, i glädje eller sorg, i överflöd eller fattigdom, i 
hälsa eller sjukdom, försäkrar Herren oss:  
”Frid lämnar jag kvar åt er.” (Joh. 14:27), ”Jag har besegrat världen.” (Joh. 16:33), Jag skall 
aldrig överge dig, aldrig svika dig.” (Hebr. 13:5), ”Jag är med er alla dagar till tidens slut.” 
(Matt. 28:20), ”Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.” (Joh. 14:14).  
Herren har också kallat oss till att bära frukt genom att leda andra till honom. I Matt. 4:19 
sade han: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare.”  
 
Den genomsnittskristne bär inte riklig frukt. Ändå finns det inget bättre bevis på lärjungaskap, 
enligt Kristi egna ord, än att bära riklig frukt. Det räcker inte att leva ett hyggligt liv. 
Medlemmar av de sekter och religioner som förnekar Kristi gudomlighet, lever ofta 
exemplariskt. T.o.m. en ateist kan läsa böner, visa upp en from fasad och göra allt som den 
genomsnittskristne gör. Det är här vi ser den stora skillnaden mellan Nya Testamentets 
församlingar och vår tids församlingar.  
Apostlagärningarna ger oss den spännande berättelsen om vad Gud gjorde genom den 
första generationen kristna. Kristi kärlek lämnade dem inget val. Trots att de visste att det 
kunde kosta dem livet gick de överallt och berättade för alla om Kristus.  
 
I förordet till boken ”Den unga församlingen i aktion” skriver J.B.Phillips: ”Ingen kan läsa 
Apostlagärningarna utan att bli övertygad om att det är Någon som är verksam förutom 
människor. Kanske var det på grund av deras enkelhet, kanske på grund av deras villighet 
att tro, att lyda, att ge, att lida och, om så behövdes, att dö, som den helige Ande fann det 
som han alltid söker: en grupp män och kvinnor som är så förenade i kärlek att han kan 
verka i dem och genom dem så obehindrat. Det är ett historiskt faktum, att aldrig förr hade en 
liten grupp vanliga människor på ett sådant sätt satt världen i rörelse, att deras fiender med 
tårar i ögonen av raseri kunde säga att dessa män ’har vållat oro i hela världen’.”  
Det första århundradets kristna som var fyllda av den helige Ande, förde ut budskapet om 
Guds kärlek och förlåtelse genom Jesus Kristus till den då kända världen. 
 
Andliga kristnas inflytande 
Varför hade den första församlingen ett sådant inflytande på det romerska världsväldet? Den 
enda logiska förklaringen är att församlingen till större delen bestod av andliga kristna, män 
och kvinnor som var fyllda och ledda av den helige Ande. De visste att innan de kunde 
uppleva gemenskap med Gud och bli använda av honom till att fullfölja hans syften i världen 
och bygga hans rike, behövde de bli fyllda av den helige Ande. Och innan de kunde bli fyllda 
av hans helige Ande, behövde de vara villiga att söka förlåtelse och rening från sina synder. 



 
Inre rening 
Många människor idag prövar alla slags moraliska rengöringsmedel, men utan resultat, för 
fläckarna, som de försöker få bort, är alla en del av den mänskliga naturen. Moraliska 
reformer, social anpassning, psykoterapier av olika slag – ingenting har lyckats att producera 
en ”ny människa”. Det enda hopp som finns för en syndig människa är en övernaturlig 
rening. Endast Jesus Kristus har genom sin död på korset gjort det möjligt för oss att bli 
förlåtna. Ett renat liv kan vi endast få genom Guds kraft, inte genom vår egen viljekraft. Att 
den levande Kristus kommer in i våra liv är det som gör skillnaden. 
 
Psalmisten, kung David, förstod behovet av rening och förlåtelse. Lyssna till Davids bön: 
”Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit, min synd 
står alltid inför mig…..Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,  ge mig ett nytt och stadigt sinne. 
….Låt mig åter få glädjas över att du räddar, håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne. Jag skall 
visa syndarna dina vägar, så att de vänder åter till dig.” (Ps. 51:4,5,12,14,15) 
Rening är en förutsättning för att vi skall kunna leva det överflödiga liv Kristus har kallat oss 
till. 
 
II. Den stora utmaningen 
Vi lever idag i mänsklighetens ödestimma. Hela världen är i ett tillstånd av kris och kaos. 
Inget ord karaktäriserar vår tid så väl som samhällslivets ”revolution”, revolution på 
samhällslivets politiska, sociala och ekonomiska områden, ja t.o.m. på det religiösa området. 
Hela världen är full av besvikelse, ängslan och fruktan. Otaliga lösningar har föreslagits. 
Ändå blir krisen bara svårare och svårare. Sedan människor prövat den ena lösningen efter 
den andra, börjar de nu vända tillbaka till Gud. 
 
Möjligheterna att visa på Jesus är idag större än någonsin tidigare i historien. Guds Ande har 
skapat en hunger utan motstycke i människor hjärtan. Vilken spännande tid för oss att leva i 
och tjäna konungarnas Konung och herrarnas Herre. Fler och fler vänder sig till Jesus 
Kristus. 
Trots detta är det bara några få kristna med i detta skördearbete. Större antalet kristna lever i 
nederlag och andlig sterilitet. Det finns många pastorer och lekmän som sällan eller aldrig får 
leda någon till Jesus Kristus. Vad har hänt med vår generations kristna? 
Många kristna är snarare en del av problemet i samhället än en del av lösningen. De icke-
troende ser ingen skillnad på sina egna liv och den genomsnittskristnes. En kristen som var 
en av de ledande i sin församling berättade följande för mig: ”Jag brukade be min granne 
följa med till kyrkan. Han vägrade, men jag gav mig inte. En dag sade han till mig: ’Sluta tjata 
om att jag skall följa med till kyrkan. Du har tydligen inte fått ut något av det själv. Jag kan 
inte se någonting i ditt liv som är så annorlunda än i mitt. Du lever ju precis som jag. Din 
religion kan du behålla för dig själv. Jag vill inte höra något mer om den.’” Många unga har 
slutat gå i kyrkan eftersom de tycker att deras föräldrar och andra vuxna är hycklare som 
säger en sak men gör en annan. 
 
III. Problemet 
När jag har haft förmånen att samtala med kristna världen över, har jag funnit, att kristna 
vilkas liv präglas av nederlag och besvikelse oftast inte är nöjda med sitt andliga liv. De 
skulle vilja ha det annorlunda, men de vet inte hur det skall gå till. 
Sådana kristna är inte i behov av tillrättavisning, kritik och fördömande. Nej, de behöver möta 
kärlek och få hjälp. 
 
För någon tid sedan när jag körde bil i en för mig obekant stad i Mexico, vek jag av på fel 
ställe. Jag upptäckte att jag körde mot trafiken på en enkelriktad gata. Folk som gick på 
trottoaren började tala om för mig att jag körde åt fel håll. Detta hade jag emellertid insett 
redan en kvarts sekund efter det att jag hade svängt. Mitt problem var inte att jag behövde få 
reda på om jag körde åt fel håll eller ej, utan hur jag skulle kunna vända. Snart fick jag hjälp 



av en polis att vända och köra åt andra hållet. Då körde jag glatt vidare åt samma håll som 
den övriga trafiken. 
Så är det i det kristna livet också! Vad man behöver få veta, om man lever i nederlag som 
kristen, är inte att man är en hycklare som vanärar Herren, utan hur man vänder om. En 
sådan kristen behöver förstå sitt problem och finna lösningen på det. Detta är precis vad 
Guds Ord hjälper oss med. 
 
Tre slags människor 
I 1 Kor. 2 och 3 ger aposteln Paulus, som skriver under den helige Andes ledning, en korrekt 
diagnos av problemet, då han talar om för oss att det finns tre slags människor: den 
oomvände, den andlige kristne och den köttslige kristne. 
Om du lever i nederlag, besvikelse och kraftlöshet som kristen, har jag goda nyheter till dig. 
Lägg noga märke till vad Paulus skriver. Varenda person på den här planeten kan känna 
igen sig själv i någon av dessa tre kategorier. 
 

Den oomvände 
Den oomvände är inte en kristen. Han är beroende av sina egna resurser och sin egen kraft. 
Han kan inte förstå eller acceptera Guds Ords sanningar. Hans intressen och ambitioner är 
koncentrerade på det som hör världen till. Andligt sett är han död i överträdelser och synder, 
utan gemenskap med Gud. 
 

Den andlige kristne 
Den andlige kristne är fylld och ledd av den helige Ande. Han lever av de obegränsade 
resurser av kraft och kärlek som finns hos Gud. Kristi uppståndelsekraft är verklighet i hans 
liv. Den andlige kristne förstår Guds Ord och tror på det, hans intressen och ambitioner är 
samstämda med Guds fullkomliga vilja. Han är andligt sett levande. Han har sin glädje i 
Herren och bär frukt, eftersom han låter den helige Ande leda sig. Han är inte utan synd. Han 
har också problem och svårigheter i sitt liv och kan falla i synd. Men han har lärt sig att leva 
av förlåtelse. Han vet att han behöver Guds nåd och den helige Andes kraft dagligen och 
vågar ta emot det. 
 

Den köttslige kristne 
Paulus talar om den köttslige kristne i 1 Kor. 3, där han även kallar honom för ”spädbarn i 
Kristus”. En sådan kristen lever i egen kraft istället för att leva av den helige Andes 
obegränsade tillgångar. Den köttslige kristne är kanske lekman eller anställd i församlingen. 
Han är en kristen som vill behaga Herren, men samtidigt vill vara sin egen Herre. Han önskar 
ha sin glädje i Gud och gör tappra försök, men håller fortfarande fast vid denna världens sätt 
att leva. 
Han kan ta för givet att han känner till Guds plan med sitt liv och försöker uppriktigt att leva 
upp till den självgjorda standarden, bara för att om och om igen misslyckas på grund av 
upproriskhet, okunnighet eller brist på tro. Han låter inte den helige Ande forma sitt liv och 
göra honom sådan som Gud vill att han skall vara. Därför lever han i besvikelse utanför Guds 
fullkomliga vilja. 
 
Många kristna befinner sig i den här kategorin av köttsliga kristna, vare sig de vill det eller ej. 
En man sade till mig: ”Jag visste inte att jag var köttslig. Jag har hört pastorn tala om 
köttsliga kristna, men jag trodde alltid att han menade någon annan person som behövde 
höra hans budskap. Nu inser jag att även jag är köttslig.” 
 
En bekymrad affärsman kom för att träffa mig en dag. Hans församling höll på att splittras. 
”Hälften av församlingsmedlemmarna skall lämna församlingen för att bilda en ny”, berättade 
han. Jag blev också bekymrad över detta. Jag kan knappast tänka mig att något mer tragiskt 
än att en kristen församling splittras. Under det att vi samtalade, erkände mannen att han var 
en köttslig kristen. Jag började förklara för honom, hur Gud hade gjort det möjligt för honom 
att bli en andlig människa. Till slut böjde vi våra knän tillsammans och bad. Han bad om 



förlåtelse för sina synder och bad Gud fylla sitt liv och leda det genom den helige Ande. När 
vi sedan gladde oss tillsammans över vad Gud hade gjort, sade han: ”Nu kommer det inte att 
finnas några problem i församlingen längre. Det är jag som har orsakat problemen.” 
 
Vad jag hatar – det gör jag 
Paulus beskriver den köttslige kristne ytterligare när han skriver: 
”Vi vet att lagen hör till det andliga. Men själv är jag av köttslig natur, såld till slav under 
synden. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag 
avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då 
är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något 
gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra 
det som är gott, det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör 
jag.” (Rom. 7:14-19) 
En ung föredragshållare med doktorsexamen och framgångsrik i sin karriär berättade: ”Jag 
blev kristen redan som ung pojke. Men allteftersom åren gick, övertog jag gradvis kontrollen 
över mitt liv igen. Jag var fortfarande aktiv i min församling, den största församlingen i stan. 
Ändå måste jag till min skam erkänna att jag har varit mer intresserad av att arbeta på min 
egen karriär och förbättra min ställning i samhället, än jag har varit av att tjäna Herren och 
lära känna honom bättre. Jag har kompromissat i mina affärer och har inte alltid varit hederlig 
och kärleksfull i min kontakt med människor. Gud har visat mig att jag är en köttslig kristen 
och har påmint mig om de år jag har kastat bort genom att leva för mig själv och mina 
intressen. Jag har kommit för att bekänna mina synder och överlåta mitt liv helt och fullt åt 
Kristus. Be att jag blir en andlig kristen.” 
 
Att leva efter en anteckningsbok 
En annan vän, en av de till synes mest hängivna kristna jag någonsin  känt, levde efter den 
plan han hade gjort upp i sin lilla svarta anteckningsbok. Denna vittnade om vilket 
disciplinerat liv han levde. Han förde noggranna anteckningar över allt vad han gjort i det 
förgångna, vad han tänkte göra idag och vad han skulle göra i framtiden. Han antecknade 
vilken tid han skulle stiga upp, hur lång tid morgonandakten skulle ta, hur många bibelverser 
han skulle lära sig utantill per dag och hur många personer han skulle vittna för. Jag var 
mycket imponerad. Jag ville likna honom. 
Men en dag bröt han samman psykiskt. Sedan han lämnat sjukhuset berättade han för mig: 
”Jag klarade inte av att leva som kristen. Jag försökte att bli en gudfruktig människa genom 
att leva ett så disciplinerat liv som möjligt. Det sista jag gjorde, innan de tog mig till sjukhuset, 
var att kasta bort den lilla svarta anteckningsboken, som hade blivit min gud. Jag ville inte se 
den mer.” Min vän hade försökt leva som kristen i egen kraft. 
 
En förändrad attityd 
En pastor från en stor församling kom till en av våra evangelisationskonferenser. Efter 
predikan över ämnet ”Hur man kan vara viss om Guds kärlek och förlåtelse” ville han prata 
med mig. Han var fylld av hat och ovilja mot några lekmän i ledande ställning i den 
församling där han tidigare hade tjänat som präst. ”De sårade mig djupt”, sade han. ”De 
försökte ta kål på mig. Jag försökte ställa allt till rätta, men jag förstår att det hela bara har 
resulterat i att jag blivit en elak, kritisk och köttslig kristen. Antingen måste jag komma in i ett 
rätt förhållande till Herren eller också lämna min tjänst. När jag predikar dömer mina egna 
ord mig. Be att Herren befriar mig från mitt hat och den egoism som ruinerar både mitt eget 
liv och min tjänst.” 
Vi fällde glädjetårar när vi hade böjt knä för att ta emot Guds kärlek och förlåtelse. När vi 
reste oss, var han en helt annan människa än den jag böjt knä med strax innan. Några dagar 
senare besökte han de ”förhatliga” lekmännen. Han bad dem om förlåtelse och talade om 
hur mycket han tyckte om dem. Lekmännen förlät honom och uppfyllda av Kristi kärlek 
omfamnade de varandra. Samma pastor återvände till sin församling med ett hjärta fyllt av 
kärlek och iver för Herrens sak. Hela hans tjänst förvandlades. 
 



En inre strid 
Paulus fortsätter sin beskrivning av den köttslige kristne med att säga: 
”Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i 
mig. Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för 
mig som vill göra det goda – i mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i 
mina lemmar; den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och jag gör mig till fånge hos syndens 
lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem skall befria mig från denna dödens kropp?” 
(Rom. 7:20-24) 
När en av mina vänner hade läst det här avsnittet, sade han: ”Det kunde ha varit min 
självbiografi – det är mitt livs historia.” Har du någonsin ställt den frågan men kanske med 
dina egna ord: ”Vem skall befria mig från denna dödens kropp?” Lyssna till svaret som 
Paulus ger oss: ”Men jag tackar Gud, genom Jesus Kristus, vår herre!” (Rom. 7:25) 
 
IV. Den underbara lösningen 
Varje kristen har det här problemet, tills han gör den upptäckt som Paulus gjorde: Kristus har 
gjort mig fri! 
”Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag 
som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som 
lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. 
Då han lät sin egen son bli en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde 
han synden i människan.” (Rom. 8:1-3) 
Jag kom så väl ihåg den tiden, då jag sökte Gud av allt mitt hjärta. Jag ställde större och 
större krav på mitt liv som kristen och trodde att det var Guds vilja. Jag tiggde och bad om 
Guds kraft i mig. Ju mer jag ansträngde mig, desto mer nedslagen och besviken blev jag. En 
dag när jag studerade Romarbrevet, föll min blick på Rom. 8:7: ”Köttets sinnelag innebär ju 
fiendskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det.” 
Vilken lättnad det var för mig att upptäcka att jag inte förmår leva som kristen genom mina 
egna ansträngningar. Istället fick jag förtrösta på Kristus och be honom leva sitt 
uppståndelseliv i och genom mig. Endast han kunde göra det möjligt för mig att leva som 
kristen (Kol. 3:10). Det är tro och inte egna ansträngningar som kan behaga honom (1 Petr. 
1:7; Hebr. 11:6) 
 
Vad är tro? 
Vad är tro för något? Tro är detsamma som förtröstan. Tro är inte ansträngning utan innebär 
att ta emot. Tro är en tom hand som tar emot Guds gåva. Tron måste ha ett objekt. Objektet 
för den kristnes tro är Gud och hans Ord. Och hans Ord säger oss att vi inte behöver 
fortsätta att leva i nederlag, ansträngning och kraftlöshet. Vi kan bära frukt som Jesu vittnen. 
Det är det han har kallat oss till (Joh. 15:16). Herren Jesus har gett oss det fantastiska men 
säkra löftet att om vi tror på honom, skall vi göra större gärningar än han gjorde (Joh. 14:12). 
Han försäkrade oss om att han skall göra allt det som vi ber om i hans namn (Joh. 14:14). 
Ingen kristen behöver fortsätta att vara en köttslig människa. Det är viktigt för oss att inse att 
det är vår Frälsare, Jesus Kristus, vår tros objekt, som både vill och kan befria oss från 
köttslighet. 
Vi tror inte för trons egen skull. Någon kanske har stark tro på att isen skall bära honom när 
han går ner till dammen en vinterdag. I tro går han ut på nattgammal is men hamnar i vattnet. 
Någon annan kanske har en svag tro och är mycket försiktig när han går ned till dammen, 
som är ordentligt tillfrusen. Ju längre ut han går på isen, desto starkare blir hans tro på att 
den verkligen skalla bära honom. 
Så är det i det kristna livet också. Det är till Gud och hans Ord vi sätter vår tro, även om den 
kanske är svag. Ju mer vi lär känna Gud, desto mer kan vi lite på honom, och desto mer 
erfar vi verkligheten i hans kärlek, nåd och kraft. Tron är som en muskel. Den växer ju mer 
man tränar den. 
En man som bokade plats på ett fartyg tog bara med sig så pass mycket pengar att det 
räckte till biljetten, några skorpor och knäckebröd. De första dagarna tyckte han att 
skorporna smakade bra, men snart blev de gamla och resan var lång. När han såg 



uppassarna bära stora stekar, hummer, kyckling och andra delikata rätter till de övriga 
gästerna, blev han hungrig. Han blev faktiskt så hungrig att han slutligen hejdade en av 
uppassarna och sade: ”Jag gör allt, om jag bara kan få smaka på en av de där stekarna! Jag 
kan diska, städa eller till och med vaska däcket!” 
Uppassaren svarade honom: ”Du har väl löst biljett, eller hur? Maten är inräknad i 
biljettpriset.” Alltför många kristna idag är i sin okunnighet skorp- och knäckebrödskristna och 
går miste om alla Guds härliga middagsstekar. Det är tragiskt men sant, att så många kristna 
påstår sig tro på Gud men i praktiken handlar som om Gud inte existerade eller också vore 
ovillig att hjälpa dem. Alla Guds resurser är ju tillgängliga för dem. Ändå lever de i 
självförvållad andlig fattigdom. 
Hur kan den köttslige kristne bli en andlig kristen? 
 
V. Lösningen kan förverkligas i ditt liv 
Det är möjligt att leva ett segrande kristenliv genom det som vi kallar andlig andning. Likaväl 
som vi har en fysisk in- och utandning, så har vi en andlig in- och utandning. 
Utandning och inandning 
Vi andas ut när vi bekänner våra synder; vi andas in genom att i tro uppfyllas av den helige 
Ande. Bibeln utlovar: 
”Om vi bekänner våra synder, är han (Gud) trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss 
synderna och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Joh. 1:9) 
Det här häftet handlar om utandning. Häftet ”Hur man blir fylld av den helige Ande” handlar 
om inandning. Hela den andliga andningen är behandlad i häftet ”Hur man vandrar i Anden”. 
Ordet bekänna betyder enligt den grekiska grundtexten att vi är överens med Gud 
beträffande våra synder. En sådan överenskommelse innebär åtminstone tre saker: 

1. Jag erkänner den synd (de synder) som jag har begått och som jag har nämnt 
inför Gud. 

2. Jag ber om förlåtelse för Jesu Kristi skull och tackar för att Gud förlåter mig mina 
synder, både de förflutna, de nuvarande och de framtida. Det är väsentligt att jag 
inser att vad jag än gör, kan jag inte lägga något till det han har gjort för mig. 

3. Jag ber Gud att ändra mitt sinne. Resultatet bli att mitt liv förvandlas genom den 
helige Andes kraft. Istället för att göra vad den gamla naturen, jaget, vill, gör jag 
nu vad Gud vill. 

Guds kärlek till oss är villkorslös. Hurudana vi än är, älskar Gud oss, vilket Jesus illustrerar i 
berättelsen om den förlorade sonen (Luk. 15:11-32). När den yngre sonen insisterade på att 
få sin del av arvet, gav fadern honom den. Han slösade bort pengarna. När han hungrig och 
förkrossad återvände hem och bekände att han inte var värdig att kallas son längre, sprang 
fadern honom till mötes. Han omfamnade och kysste den förlorade sonen, gav honom en 
ring och nya skor och höll en stor fest till hans ära. 
 
Villkorslös kärlek 
Gud älskar oss med en kärlek som är utan gräns. Han älskar oss inte endast ”när” vi har 
förtjänat den eller ”om” vi har förtjänat den, utan också om vi varit olydiga. Ett av de ord i 
Bibeln som talar starkast till mig återfinns i Jesu överprästerliga förbön i Joh. 17:23: ”Då skall 
världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.” 
Gud älskar dig och mig lika mycket om han älskar Jesus Kristus, sin enfödde son. 
Fantastiskt,  men sant! När jag på allvar börjar bekänna mina synder, inser jag att all olydnad 
mot Herren, både i attityd och gärning, är orätt. När jag bekänner, tar jag emot förlåtelse och 
rening i tro på hans löfte (1 Joh. 1:9). 
Bekännelsen innebär en sinnesändring. Med andra ord, vi bekänner inte för bekännelsens 
egen skull, utan innan Gud kan rena oss, måste det finnas en uppriktig önskan hos oss att bli 
annorlunda och en villighet att låta Gud leda våra liv. 
 
Ett fullkomligt offer 
Men vad är grunden för förlåtelsen? Hebreerbrevets författare besvarar den frågan i det 
tionde kapitlet: 



”Med lagen nådde oss bara en skugga av det goda som skall komma, inte tingens egen 
gestalt. Därför förmår den aldrig genom de årligen upprepade offren göra dem som träder 
fram med dem fullkomliga för all framtid. … Därför säger Kristus när han inträder i världen: 
Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du danat åt mig. … Då sade jag: Se, här 
är jag. Som de står skrivet om mig i bokrullen har jag kommit, Gud, för att göra din vilja… 
Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså gång på gång fram samma offer, som ändå 
aldrig kan avlägsna några synder. Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och 
har satt sig på Guds högra sida. … Ty med ett enda offer har han för alla framtid fullkomnat 
dem som blir helgade. … Men där synderna är förlåtna behövs inte mer något syndoffer.” 
(Hebr. 10:1,5,7,11,12,14,18) 
 
Bekännelse och förlåtelse 
Om du är kristen, har dina synder – de förgångna, de nutida och de framtida – blivit förlåtna. 
Dina böner, tårar, ansträngningar och gudstjänsthandlingar kan inte försona dig med Gud. 
Du behöver bara tro och göra anspråk på vad Jesus Kristus har utlovat och vad han har gjort 
för dig. Tron hjälper oss att betrakta oss själva som Gud betraktar oss, nämligen som barn, 
som är älskade, förlåtna och renade. Tron får oss att ändra vårt sinne. Den förvandlar vårt 
liv. Den leder oss till att upphöra med sådant som vanärar Gud och till att istället göra Guds 
vilja. I Hebr. 10 läste vi att det människan förgäves själv försökte göra med sina synder, det 
gjorde Jesus åt henne genom sin död på korset, då hans blod utgöts för henne. Vi kan inte 
lägga någonting till det som Jesus redan har gjort. Vi kan bara i tro ta emot hans förlåtelse 
och rening. 
 
Varför bekänna? 
Du kanske undrar varför du som kristen måste bekänna, om Jesus redan har betalat din 
syndaskuld, Vi måste ha klart för oss att vår bekännelse inte resulterar i ytterligare förlåtelse, 
eftersom Jesus Kristus har förlåtit oss en gång för alla enligt Hebr. 10. 
Men vår bekännelse visar att vi personligen i tro och lydnad tar Guds löfte i anspråk. 
När vi bekänner, blir det som Gud gjort genom sin Sons död verkligt i vår erfarenhet. Detta är 
inte en psykologisk process utan något verkligt. Om vi inte är ärliga mot Gud när vi bekänner 
våra synder, blir vi köttsliga människor som vandrar i mörkret i stället för att vandra i Guds 
underbara ljus. 
Bibeln säger: ”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med 
varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.” (1 Joh. 1:7) 
Du har kanske syndat och inte upplevt Guds förlåtelse? Du är kanske arg på någon av dina 
vänner, dina syskon eller föräldrar? Du har kanske förlorat den glädje du har ägt i 
gemenskapen med Jesus Kristus? Du kanske ber utan att få svar? Du kanske läser din Bibel 
utan att få ut något av det? Du kanske vittnar om Kristus utan att se några resultat? 
 
Kortslutning av Guds kraft 
En dag fick jag sköta kontrollerna när min son och jag lekte med hans elektriska tåg. Plötsligt 
stannade tåget. Jag kunde inte komma på vad det var för fel. Jag plockade sönder tåget och 
satte ihop det på nytt och satte i kontakten igen, men ingenting hände. Då fick vi syn på en 
liten metallbit som låg tvärs över spåret. Det var en liten järnvägsskylt med texten ”Förbjuden 
vänstersväng” som hade fallit omkull tvärs över den positiva och negativa rälsen och lyckats 
åstadkomma kortslutning. Trots att det fanns så mycket elektricitet att det skulle ha räckt till 
en hel storstad, kunde tåget inte gå. På samma sätt är det med synden. Den orsakar 
kortslutning i Guds kraftcentral. 
Gud älskar oss fastän vi kanske har obekänd synd i våra liv. Han Har förlåtit oss. Allt vi 
behöver göra för att om igen få uppleva Guds stora kärlek och förlåtelse på grund av hans 
löfte är att bekänna våra synder. Vi behöver andas ut för att kunna uppleva hans renande 
kraft. 
 



Skriv ner dina synder 
Be den helige Ande att visa dig synderna i ditt liv. Skriv ner dem på ett papper. Troligen 
kommer bland annat avundsjuka, själviskhet, begär, likgiltighet för Herrens sak, otro, ljumhet 
och brist på kärlek att finnas med på listan. 
När du är färdig med listan, skriv Guds underbara löfte i 1 Joh. 1:9 tvärs över papperet 
”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna 
och renar oss från all orättfärdighet.” 
Allt på listan stannar mellan Gud och dig. Var alltså fullständigt ärlig. Men kom ihåg att det är 
den helige Andes uppgift att visa dig vad som är fel i ditt liv. Bekänn dina fel för Gud. Förstör 
listan, när du har bett färdigt. Men innan du gör det, tacka Gud för att han har förlåtit dig, på 
grund av vad Jesus gjorde för dig för 2000 år sedan. 
Kom ihåg att det är i tro, som du har tagit Guds löften om förlåtelse och rening i anspråk. Och 
det är inte någon ny förlåtelse som du har fått utan du har helt enkelt tagit den förlåtelse i 
anspråk som gavs en gång för alla enligt Hebreerbrevets tionde kapitel. 
 
Det kan bli nödvändigt att ställa saker till rätta 
För en del kan det bli nödvändigt att bekännelsen följs av att man ställer saker till rätta i sitt 
förhållande till andra, t.ex. genom att återlämna något man har stulit eller genom att be 
någon om förlåtelse. Detta är viktigt, för du kan inte ha rent samvete inför Gud om du 
fortfarande har dåligt samvete för något du har gjort en medmänniska. 
En läkare som deltog i en samling för kristna läkare där jag talade över detta ämne, antog 
utmaningen att i sin ensamhet göra upp en lista över sina synder. Han var mycket ivrig när 
han besökte mig tidigt dagen därpå. ”Igår vid midnattstiden kom en läkarkollega till mig och 
sade att han hade hatat mig i åratal, fastän han låtsas vara min vän”, berättade han. ”När 
han skrev ner sina synder på listan gjorde Gud klart för honom att han borde be mig om 
förlåtelse. Vi hade en underbar bönestund tillsammans, och Gud var med oss på ett särskilt 
sätt. Jag vill berätta detta för dig som en uppmaning att fortsätta undervisa kristna om att 
bekänna sina synder för Gud och att, som Anden leder dem, ställa allt till rätta i sitt 
förhållande till sina medmänniskor. 
 
Våga erkänna problemet 
Gud har planerat ett underbart, överflödande och fruktbärande liv för oss, men han kommer 
inte att välsigna oss eller använda oss, så länge vi inte vågar erkänna att vi är syndiga. Gud, 
som är helig, rättfärdig och evigt fullkomlig, vill att vi skall ha del av hans väsen. Hans plan är 
att vi skall förvandlas till hans Sons avbilder. Den planen kan aldrig bli verklighet i våra liv, så 
länge vi inte vill erkänna och bekänna vår synd. 
En ung man berättade efter ett kvällsmöte: ”Jag tyckte inte att jag hade något behov av att 
skriva en lista. Jag kunde inte komma på något större fel i mitt liv. Men när jag såg de andra 
skriva, sade den helige Ande att jag borde göra samma sak. Fastän det inte var några större 
saker fanns det en massa småsaker som tillsammans helt försvagat mitt vittnande om 
Herren. Om du någonsin talar över det här ämnet igen, vill du då betona att även de som inte 
tror sig ha något att bekänna, ändå gör upp en lista över sina synder. Om jag inte hade gjort 
det, hade jag gått miste om den välsignelse Gud ville ge mig.” 
 
Du kan bli ren just nu 
Det kan hända att du inte är medveten om några större synder i ditt liv, men kanske är ditt 
hjärta kallt mot Gud, du kanske saknar tro, du kanske inte bär frukt, eller du kanske har 
förlorat den första kärleken eller är ljum som församlingarna i Efesos eller Laodikeia, vilka 
står onämnda i Uppenbarelsebokens kapitel 2 och 3. Bekänn allt inför Gud. 
Får jag be dig att just nu göra en paus och ta fram papper och penna för att skriva ner alla 
synder som den helige Ande påminner dig om. Ge dig tid! Ödmjuka dig inför Herren! Ge Gud 
tid att uppenbara sådant i ditt liv som det behöver bli en ändring på. 
När du har skrivit ner allt som du kommer på, skriv då det underbara löftet från 1Joh. 1:9 
tvärs över bladet: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han 



förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.” Tacka så Gud för hans förlåtelse 
och rening genom hans Sons dyrbara blod som utgöts för våra synders skull. 
 
Skulden är borta 
Om du har bekänt alla kända synder för Gud, måste alla kvarblivna skuldkänslor vara från 
Satan. Gud har förlåtit dig på grund av att Kristus dog i ditt ställe (Hebr. 10:1-17). Tacka Gud 
för att dina synder är så långt ifrån dig som öster är från väster (Ps. 103:12). De är begravna 
i det djupaste hav. Gud har kastat dem bakom sin rygg och kommer inte mer ihåg dem. 
Tänk efter! Gud har förlåtit dig! Gud älskar dig! Var noga med att riva sönder listan över dina 
synder, när du har bekänt dem, ty vad du har skrivit är helt och hållet mellan dig och Gud. 
Du kan utan minsta tvekan vara viss om att du idag kan få förlåtelse för varje synd du har 
begått i det förgångna. Om du ständigt tillämpar den andliga andningen kan du för alltid vara 
befriad från ett kristenliv på känslornas gungfly. 
Kristus kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Han har sänt oss ut för att bära 
frukt, men han kan inte använda oss till att leda andra till sig, om vi har obekänd synd i våra 
liv. Tro på Jesu löften om en fullständig övernaturlig förlåtelse och rening från alla synder och 
gå in i det äventyrsfyllda uppdrag som han har skapat dig för! 
 
FRÅGOR ATT TÄNKA PÅ 

1. Varför lever den genomsnittskristne ett kraftlöst och ofruktsamt liv? 
 

2. Förklara skillnaden mellan en oomvänd människa, en köttslig kristen och en 
andlig kristen. 

 
3. Vad blir resultatet om vi försöker leva som kristna i egen kraft, enligt Rom. 7:14-

25? Finns det en lösning på det frustrerande tillstånd som beskrivs i Rom. 7? 
Vilken? 

 
4. Vilken är den enda grund på vilken Gud, som är helig och rättfärdig, kan förlåta en 

syndig människa? (Hebr.10) Varför är det viktigt att vi förstår detta? 
 

5. Vad betyder ordet ”bekänna”? Vad hör samman med att vi bekänner våra synder? 
 

6. Om vi får förlåtelse för alla våra synder – förgångna, nuvarande och framtida -, 
när vi tar emot Kristus som vår Frälsare, varför måste vi då fortsätta med att 
bekänna våra synder? 

 
7. Vad händer i våra liv om vi inte vill bekänna våra synder? Se Ps. 32:1-5. Har du 

någon personlig erfarenhet som understryker sanningen i detta? 
 

8. Varför är det så viktigt för den som lever i nederlag som kristen att skriva ner sina 
synder på ett papper och bekänna dem inför Gud? Har det hjälpt dig att gå till 
väga på det sättet? I så fall hur? 

 
9. Varför är det så viktigt att låta den helige Ande visa, vilka synder du bör bekänna? 

Finns det någon fara i att bli alltför upptagen med att utforska sitt innersta? 
 

10. Varför är det så viktigt att ställa till rätta sådant som inte är bra mellan dig och din 
medmänniska? 

 
11. Hur ofta skall man bekänna sina synder? 

 
12. Om man har bekänt sina synder och tagit Guds förlåtelse i anspråk, men ändå 

känner skuld, vad skall man då göra? 
 



13. Många säger att en del lögner är ”svarta”, medan andra är ”vita” och oskyldiga. 
Hur stämmer detta med Guds sätt att se på synden, enligt hans Ord? 

 
 
STUDIEHANDLEDNING 

1. Läs gärna det här häftet under flera dagar i rad för att verkligen förstå det. Om du 
börjar   tillämpa de principer som beskrivs i det här häftet, kommer du att få sådan glädje 
av det i ditt liv att du inte vill undvara det. Om du har förstått budskapet i det här häftet, 
kan du också låta andra få del av det. 
 
2. Lär dig följande avsnitt i Bibeln utantill: 
”Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.” (Joh. 10:10) 
”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss 
synderna och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Joh. 1:9) 
Det går lättare att lära sig verserna utantill och de stannar också bättre kvar i minnet, om 
du repeterar dem varje dag under veckan i stället för att lära dig båda på en dag. 
 
3. Studera ”FRÅGOR ATT TÄNKA PÅ”. 
 
4. Ta del i samtalet över frågorna i din grupp. Om du inte redan är med i en 
bibelstudiegrupp, kan du inbjuda några vänner till det här studieprogrammet. Berätta 
under samtalet vad Gud har lärt dig om sin kärlek och förlåtelse, hur du tänker tillämpa 
de här principerna i ditt liv och hur du tänker få andra intresserade av dem. 
 
5. Tillämpa budskapet i det här häftet ”Hur man kan vara viss om Guds kärlek och 
förlåtelse” så här: 
a) Var 20-30 minuter i ensamhet med Gud. Be Gud visa dig på alla attityder, ord, 
handlingar och underlåtenheter i ditt liv, som inte stämmer med hans vilja, och skriv ner 
dem på ett papper. Bekänn var och en av dessa synder och visa så att du är överens 
med Gud beträffande dem, i enlighet med hans löfte i Joh. 1:9. Skriv versen tvärsöver 
papperet. Tacka Gud för att han har renat dig och förlåtit dig enligt sitt löfte. Be att Guds 
Ande ger dig kraft att inte upprepa dessa synder. Riv sedan sönder papperet. 
b) Be Gud dagligen att han uppenbarar sådant i ditt liv som inte kan behaga honom. Så 
snart som du sedan blir medveten om någon synd i ditt liv, be till Herren och ta emot 
hans förlåtelse enligt hans löfte (1 Joh. 1:9) 
c) Använd innehållsförteckningen i början av häftet eller sammanfattningen i slutet av 
häftet som stöd, när du vill ge det här budskapet vidare till andra. Ta så många tillfällen 
du kan under veckan att dela med dig av det här budskapet till andra. Ge dem ett häfte, 
så att de också kan studera budskapet på egen hand och sedan i sin tur ge det vidare till 
någon annan. 

 
SAMMANFATTNING 
I. Det största äventyret 
Att lära känna Jesus Kristus personligen är det största äventyr en människa kan uppleva. 
Jesus Kristus är världshistoriens märkligaste och kraftfullaste personlighet. 
Jesus vill att det kristna livet skall vara ett rikt äventyr (Joh. 10:10; Gal. 5:22, 23). 
Tyvärr lever de flesta kristna inte ett sådant liv fyllt av seger och glädje, som Herren Jesus 
och aposteln Paulus anvisar oss i Bibeln (Joh. 15:8; Rom. 5:3; 1 Thess. 5:18). 
-  Den genomsnittkristne bär inte frukt. 
-  Det är stor skillnad på Nya testamentets kristendom och den kristendom som många 
kristna visar upp idag. 
Första århundradets kristna hade stort inflytande i världen (Apg. 17:6). 
-  De visste av erfarenhet vad det innebar att vara fylld av den helige Ande. 
-  De hade renats från sina synder enligt Guds Ords befallning (Ps. 51:4,5,12,14,15). 
 



II. Den stora utmaningen 
Vi lever idag i mänsklighetens ödestimma, och därför är människornas behov av hjälp större 
än någonsin. 
Hela världen är full av ängslan, fruktan och besvikelse. 
Möjligheterna att vittna om Kristus har aldrig varit större än de är idag. 
Mitt i dessa stora problem och stora möjligheter är de flesta kristna snarare en del av 
problemet än av lösningen. 
-  Deras liv är inte sådant att de får andra att vilja lära känna Herren. 
-  De känner inte till hur de kan ta Guds kraftresurser i anspråk och förvandla världen 
omkring sig. 
III. Problemet 
Detta faktum att många kristna snarare är en del av problemet än av lösningen, har sin 
förklaring i att det finns två olika slags kristna (1Kor. 2:14-3:3). 
Den andlige kristne är fylld av den helige Ande. 
-  Han lever av de obegränsade resurser av kraft och kärlek som finns hos Gud. 
-  Andligt sett är han levande, för Guds Son lever i och genom honom. 
-  Han ärar Gud genom att bära frukt för honom. 
Den köttslige kristne lever i egen kraft (1 Kor. 3). 
-  Han är en kraftlös och ofruktsam kristen. 
-  Han låter inte den helige Ande forma sitt liv, så att han blir vad Gud har ämnat honom till. 
-  Hans liv är inte meningsfullt. 
-  Sorgligt men sant: ofta inser han inte att han är en köttslig kristen (Rom. 7:14-19). 
-  Han är slav under synden (Rom. 7:20-25). 
 
IV. Den underbara lösningen 
Gud har en lösning på den köttslige kristnes problem. Genom den helige Andes kraft kan 
han befrias från syndens och dödens makt (Rom. 7:25-8:3). 
Alla mina egna försök att omskapa mitt andliga liv leder bara till nederlag och besvikelser. 
Genom tro kan vi uppleva Kristi uppståndelsekraft och hans liv i och genom oss (Kol. 3:10; 1 
Petr. 1:7; Hebr. 11:6). 
-  Tro betyder detsamma som ”tillit” eller ”förtröstan”. Tron måste vara ett objekt. Att tro 
innebär att ta emot (jfr Joh. 1:12). 
-  Den kristna trons objekt är Gud och hans Ord (Joh. 14:14). 
- Tragiskt nog lever många kristna i praktiken som ateister. De bekänner sin tro på Gud men 
tar inte emot vad Gud har att ge och lever därför som om Gud inte finns eller vill hjälpa dem. 
 
V. Lösningen kan förverkligas i ditt liv 
Den köttslige kristne kan få ta del av Guds lösning och komma bort ifrån ett liv på känslornas 
gungfly och istället bli en andlig kristen genom den andliga andningen. 
Utandningen betyder att vi bekänner våra synder (d.v.s. är överens med Gud beträffande 
våra synder) i enlighet med hans löfte i 1 Joh. 1:9. 
-  Vi erkänner att vi har handlat orätt och att våra synder har vanärat Gud. Vi inser att Gud på 
grund av Kristi död för oss på korset har förlåtit oss våra synder, de förgångna, de nuvarande 
och de framtida. 
-  Vi ångrar våra synder, ändrar attityd mot synden, genom den helige Andes kraft, vilket 
leder till att vårt liv förvandlas. 
Det är nödvändigt att vi först andas ut, d.v.s. bekänner våra synder, innan vi kan andas in, 
d.v.s. ta emot den helige Andes kraft genom tro. Detta behandlas i häftet ”Hur man blir fylld 
av den helige Ande”. 
Vi får förlåtelse därför att Kristus dog på korset i vårt ställe (Hebr. 10:1-7,11,12,14). 
-  För dina förgångna, nuvarande och framtida synder finns redan förlåtelse. 
-  Du kan inte lägga något till det som Kristus redan har gjort för dig på korset. 
Du kan bara ta emot Guds förlåtelse och rening i tro (1 Joh. 1:9). 
Varför måste vi bekänna våra synder? 



-  Vår bekännelse leder inte till någon ny förlåtelse, eftersom Kristus redan har förlåtit oss en 
gång för alla, enligt Hebr. 10. 
-  Bekännelse är däremot ett uttryck för vår tro och lydnadshandling som leder till att det Gud 
redan har gjort för oss genom sin Sons död på korset, blir verkligt i våra liv. 
-  Om vi inte bekänner våra synder, blir vi köttsliga kristna som vandrar i mörker istället för att 
leva i ljuset av Guds kärlek och förlåtelse (1 Joh. 1:7). 
Gör upp en lista över dina synder. 
-  Be den helige Ande att uppenbara varje obekänd synd i ditt liv. 
-  Skriv ner var och en av dem på ett papper. 
-  Skriv Guds löfte i 1 Joh. 1:9 tvärs över papperet. 
-  Riv sönder papperet och tacka Gud för att han har förlåtit varje synd. 
-  Om det är något mellan dig och en medmänniska, försök ställa allt till rätta. Detta är inte ett 
villkor utan en följd av att du nu är en andlig kristen. 
-  Kom ihåg att fastän Gud har bestämt oss till att ha ett överflödande och fruktbärande liv, 
kommer han inte välsigna oss och använda oss, så länge vi inte har bekänt våra synder. 
-  Du kan bli renad just nu! 
-  Om någon skuldkänsla skulle finnas kvar, sedan du har bekänt alla medvetna synder, 
kommer den från Satan och inte från Gud, som ger oss fullständig förlåtelse (Hebr. 10:1-17). 
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