
De tre trin i frelsen 
 
Grundbetydningen af ”frelse” er at blive reddet fra en farlig og livstruende situation til en situation 
hvor alt er tilbage som det bør være. Da Adam og Eva var ulydige mod Guds befaling, varede det 
kun et kort øjeblik at udføre den handling at spise af den forbudte frugt. Det er beskrevet allerede i 
Bibelens første bog, tredje kapitel. Men det har taget Gud hele tiden siden da at genoprette det tabte, 
og han er ikke færdig før han skaber den nye himmel og den nye jord som det er beskrevet i 
Bibelens sidste bogs to sidste kapitler. Altså er frelsesprocessen eller genoprettelsesprocessen noget 
der fylder hele Bibelens historie begyndelsen til afslutningen. Den proces kan beskrives dels ud fra 
det historiske perspektiv hvor Gud handler med hele menneskeheden, dels det personlige 
perspektiv, hvor Gud handler med lille mig. Her tager vi det personlige perspektiv: 
 
De tre trin i frelsen er: 1. Blive født på ny  2. Vokse i troen  3. Bortrykkelsen, opstandelsen. 
De tre trin vil jeg beskrive i følgende skema: 
 
 
   Himmelsk liv= evigt liv i Guds rige, vores stilling = Kristus 
 
      Helligåndens kraft 
      trækker opad 
 
 
     vækst i troen 
 
      Den Ondes kraft 
      trækker nedad 
       
  Jordisk liv - denne verdens rige, vores vandring som kristne i verden 
Fødsel    Ny fødsel      Legemet dør, ånden til Paradis 
 
Lad os se på betydningen af ordet ”frelse” i Bibelen: 
 
A. Fysisk redning ud af livsfare -f.eks. Mt 8,25; 14,30; 27,40-49; Johs 12,27; ApG 27,20.40; Jud 5 

Fysisk helbredelse - f.eks. Mt 9,21-22; Johs 11,12; ApG 4,9; 14,9; Jak 5,15 
B. Åndelig redning eller genoprettelse/helbredelse - f.eks. Mt 19,25; 24,13; Luk 8,12; 19,9-10; 

Johs 3,16-17; 5,34; 10,9; 12,44-50; ApG 2,21.40.47; 4,12; 11,14; 15,1.11; 16,30-34; Jud 23. 
 
I evangelierne er det især  betydning A der er almindelig, men i resten af NT er det især betydning 
B. Den åndelige frelse har som sagt tre faser eller trin, og det kan ses ud fra de tekster hvor ordet 
forekommer. Dog er der en del steder hvor der tænkes på alle tre trin på en gang, altså som en 
trappe, i stedet for at der er fokus på et af trinene: 
 
1. Ny fødsel, at komme ind i Guds rige - Mt 19,25; Luk 13,23-24; 18,26; 19,9-10; Johs 5,34; 10,9; 

ApG 2,21.40.47; 4,12; 11,14; 16,17.30-34; Rom 1,16; 8,24; 10,1.10.13; 11,14.26; 1 Kor 7,16; 
9,22; 2 Kor 6,2; Ef 2,8; 2 Tim 1,9; 3,15; Tit 3,5; 1 Pet 3,21; 4,18. 

2. At leve i verden men ikke af verden, vækst til lighed med Kristus, helliggørelse - 1 Kor 1,18; 
(15,2); Fil 2,12. 

3. Opstandelsen/bortrykkelsen og livet på den nye jord, forløsning - Mt 10,22; 24,13; Mrk 8,35;  
Rom 5,9-10; 10,9; 13,11 1 Kor 3,15; 5,5; (15,2); 2 Kor 1,6; 2,15; 7,10; Fil 1,28; 1 Thes 5,8-9; 
1 Tim 2,15; 4,16; 2 Tim 4,18; Heb 1,14; 7,25; Jak 1,21; 2,14; 4,12; 5,20, 1 Pet 1,5.9; 2,2. 

1-3. Frelse som helhed - Mt 1,21; Luk 8,12; Johs 3,16-17; 4,22; 12,44-50; ApG 13,16; 15,1.11; 
1 Kor 1,21; 10,33; Ef 1,13; 1 Thes 2,16; 2 Thes 2,10; 1 Tim 1,15; 2,4. 
 
Med hensyn til trin 1 bør det siges at der er to sider af den sag. Der er den indre trosoverbevisning i 
hjertet og den ydre bekendelse af den indre tro gennem dåbshandlingen. Mark 16,16; Rom 10,10, 
1 Pet 3,21. 


