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I dag är temat för vår gudstjänst FRÄLSNINGEN
Ordet ”Frälsning” är väl ett ord som vi inte använder
så ofta.
Kanske du någon gång fått frågan: Är du frälst?
Jag kommer ihåg första gången jag blev ställd inför
den frågan, så stammade jag fram ett Ja, det är jag
nog. Ett svar som grundade sig på att jag hade ett vagt
begrepp om vad frälsning betydde.
Själva ordet ”frälsning” kommer från ordet ”frihalsa”.
I gamla tider när man hade slavar så fick slaven som
ett tecken på att vara slav bära en ring gjord av trä
kring sin hals. När slaven blev fri så bröts denna
träring itu. Slaven blev frihalsad.
I Bibel 2000 finns ordet Frälsning 26 gånger i olika
former endast i nya testamentet. Det innebär inte att
det i sak inte förekommer i gamla testamentet. Där
talas i stället om att bli räddad eller befriad.
I våra psalmer förekommer former av ordet frälsning
oändligt många gånger: Vi sjöng nyss psalmen Jesus
för världen givit sitt liv. I den andra versen stod det
Frälst genom honom, alltså genom Jesus.

Det berättas att när Josef fick rätt på att hans trolovade
Maria var gravid, så ville han i hemlighet skilja sig
från henne. Då sände Gud sin ängel Gabriel till honom
i en dröm under natten som säger till honom: ”Josef,
Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som
hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig
ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom
namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras
synder.” Matt 1:20-21
På den tiden i Israel hade alla namn en betydelse och
namnet JESUS betydde just ”Han frälsar”.
Ängeln förklarar att Jesus skall frälsa sitt folk från
deras synder.
Detta säger också Jesus själv när han bedrev sin
offentliga verksamhet. Han hade kommit för att frälsa
det som var förlorat.
När Jesus hade besökt den föraktade tullindrivaren
Sackaios och han ville lämna sitt gamla liv bakom sig,
för att leva sitt liv med Jesus så säger Jesus i 1917 års
bibelöversättning ”I dag har frälsning vederfarits
detta hus, eftersom också han är en Abrahams son. Ty
Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa
det som var förlorat.” Luk 19:9-10 Bibel 2000 har här
ändrat ordet ”frälsa” till ”rädda”.
I dagens text från Joh 12 så befinner vi oss alldeles i
slutet av Jesu offentliga verksamhet.
Under tre år hade Jesus gjort många tecken och under,
som alla skulle visa på att Jesus var den i hela gamla
testamentet utlovade Messias. När Johannes döparen

sitter fängslad, så ville han få klarhet om Jesus
verkligen var den som Gud hade utlovat. Några av
hans lärjungar uppsöker Jesus för att få svar. Jesus
säger: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och
ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena
och döva hör, döda står upp och fattiga får ett
glädjebud” Matt 11:5
Allt detta som Jesus gjorde var en legitimation på att
Jesus var den utlovade Messias. Något som Johannes
döparen kunde förlita sig på öäven när han senare
skulle avrättas.
Men trots att Jesus gjorde allt detta som pekade på att
han var den utlovade Messias, så var det ändå inte
många som kom till tro. Att så få tog till sig Jesus när
han kom som Guds Son till Guds utvalda
egendomsfolk, det var flera gånger förutsagt i gamla
testamentet. Precis som allt det andra som skulle ske
med Jesus: att han skulle bli förkastad av de sina, att
han skulle lida och dö, men också att han skulle
uppstå från de döda på den tredje dagen.
Enträget säger nu Jesus till sina närmaste lärjungar:
”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni
har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som
vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset
medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner.”
Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig
skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Joh
8:12

För att vi ska kunna bli frälsta eller räddade så hänger
allt på Jesus.
I dopets stund fick vi ta emot rätten att vara Guds
barn. Där fick vi bli förenade med Jesus Kristus.
Man skulle också kunna säga att vi blev frälsta den
dag som Jesus dog på korset och i sin kropp bar allas
våra synder Jfr 1 Petr 2:24
Paulus uttrycker det så, att det allra viktigaste i vår
kristna tro är att Kristus dog för våra synder i enlighet
med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod
på den tredje dagen i enlighet med skrifterna.
Frälsningens slutmål för oss kristna är himmelen.
Därför kunde Paulus säga att Vare sig vi lever eller
dör tillhör vi alltså Herren. Rom 14:8
Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också
den som skall rädda oss, Herren Jesus Kristus. Fil
3:20
Frälsning är inget som vi får för att vi har gjort oss
förtjänta av det. Nej frälsningen, att våra synder blir
förlåtna, att vi får leva vårt liv ledda av Jesus, att vi får
ha en framtid och ett hopp. Allt detta är en gåva av
GUD, den Gud som skapat oss till sin avbild och som
älskat oss med evig kärlek och som vill att alla
människor ska bli frälsta.
Ett Bibelord som ni säkert känner igen och som
sammanfattar detta finner vi i Joh 3:16, Så älskade
Gud världen att han gav den sin ende son, för att de

som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt
liv.
I tro på att frälsningen gäller oss var och en så får vi
bekänna vår kristna tro.

