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Introduktion
Inledning
Kan människan förlora sin frälsning? Frågan om frälsningens säkerhet är en av
många teologiska frågor som bibeltroende teologer och lekmän har brottats och
brottas än idag med. Några kristna vill förklara att frälsningen villkorslöst aldrig
någonsin kan förloras (eternal security). Några kristna vill förklara att frälsningen inte
kan förloras med en differentiering av frälsningsdefinitionen med begreppen ’sant
pånyttfödda’ respektive ’falskt pånyttfödda’. Några kristna vill förklara att frälsningen
är villkorlig och att den därmed kan förloras. Åsikterna delas alltså angående
frälsningens säkerhet: ”en gång frälst alltid frälst” mot ”frälsningen kan förloras”.
Syftet är att lite närmare studera bibliska och filosofiska argument för de olika
positionerna och att väga dessa, samt att försöka kartlägga hur några av svensk
kristenhets ledare betraktar frågan om frälsningens säkerhet.
Bibelstudien är avgränsad till en exegetik med kontextanalys och avsaknad av
grundtextanalys eftersom jag saknar förståelse i de grekiska och arameiska språken.
Kartläggningen av åsikter bland kristenhetens ledare är begränsad till endast ett fåtal
individer. Förhoppningsvis representerar urvalet av intervjupersoner bredden av det
kristna spektrat i Kristi kropp i Stockholm. Det har på intet sätt varit min avsikt att med
bias utvälja intervjupersoner för att styrka en personlig övertygelse.
Metod
Studien är tvådelad: 1) en bibelstudiedel och 2) en intervjudel.
Huvudfrågan i bibelstudiedelen och intervjudelen är: Kan människan förlora sin
frälsning?
De frågor som intervjupersonerna har fått besvara är följande:
I.
II.
III.

Vad är enligt Er uppfattning definitionen på en frälst människa?
Hur blir en människa frälst?
Kan människan förlora sin frälsning?
Vad ingår i begreppet tro?
Kan människan lämna tron?
IV. Hur arbetar Ni för att människor i Sverige blir frälsta?
V. Tror ni på samarbete med andra församlingar & samfund i förkunnelsen av evangelium som ett
såningsarbete till det svenska folket?
VI. Tror Ni på samarbete även om arbetet inte med säker mätbarhet leder till skörd för just Ert
sammanhang?
VII. Är Ni positivt inställd till att ekonomiskt och genom förbön stödja ett evangeliserande
samarbetsprojekt?

I den här studien redovisas endast sammanfattande delar av svar till de tre första
frågorna. Förhoppningsvis är sammanfattningarna representativa för varje enskild
intervjuperson. Inom samfunden och inom enskilda kyrkor kan förkomma varierande
åsikter. De övriga frågorna har som huvudsyfte att studera inställningen till
samarbete och för evangelisation.
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Bakgrund
Arminianism och Calvinism1
Frågan om frälsningen kan förloras eller inte diskuterades redan på 1500-talet.
Jacobus (James) Arminius, en holländare som levde mellan 1560 och 1609, började förkunna att
förblivandet (perseverance) är villkorlig. Arminius menar att människan kan välja att acceptera eller
förkasta Gud och därmed välja att acceptera eller förkasta frälsningen. Den människa som förkastar
Gud förlorar frälsningen även om hon varit pånyttfödd. Människan måste vilja hålla sig kvar hos Gud
för att bli räddad. Människan kan välja att gå bort från Gud. Tyngdpunkten i Arminius teologi är till
människans fria vilja; Gud har beslutat om sig själv att respektera människans fria moraliska kapacitet
och fria vilja. Det är mänsklighetens ansvar att gensvara till Guds gåva av nåd. Den frälsande nåden
sträcker sig till alla människor på trons villkor, d v s en motståndlig nåd (resistable grace). Försoningen
genom Kristus är obegränsad, d v s möjligheten till försoning gäller för alla människor.
John Calvin, en fransman i Geneve, Schweiz som levde mellan 1509 och 1564, började förkunna som
respons till James Arminius lära att förblivandet är ovillkorlig. Calvin menar att en frälst människa
aldrig kan förlora sin frälsning. Calvin förespråkar predestinationsläran att Gud begränsar sin nåd till
endast de utvalda. Utkorelsen är villkorlig och grundas inte på mänskliga meriter. Försoningen är
begränsad, d v s att Kristus dog endast för de av Gud utvalda. Den frälsande nåden sträcker sig till de
av Gud utvalda utan villkor, d v s oemotståndlig nåd (irresistable grace). Tyngdpunkten i Calvins
teologi är till Guds suveränitet; Gud har total kontroll över allt, d v s att ingenting kan inträffa som inte
Gud i förväg har planerat och dirigerat, inkluderande människans frälsning.
Både Calvinismen och Armenianismen har delvis rätt och delvis fel; båda teologierna är förenklingar
och överdrifter. Calvinismens konsekvens är ett onödigförklarande av evangelisation eftersom
frälsningen är predestinerad (förutbestämd). De utvalda kommer att räddas oavsett om de vill det eller
ej. Förblivandet av de heliga, eller den eviga frälsningens säkerhet (eternal security), attraherar
människor till Calvinismen; tron att en sant pånyttfödd kristen aldrig någonsin kan förlora eller ge upp
sin frälsning eftersom frälsningen är uteslutande Guds verk och inte människans. Arminianismens
konsekvens är avsaknad om frälsningsvisshet, ingen vila i Kristus och ingen andlig frid. Arminianismen
betonar människans ansträngning på bekostnad av Guds nåd.

1

Omarbetad information från internet:
http://www.xenos.org/classes/principles/cpu1w6.htm#a4
http://www.calvarychapel.com/cheyenne/Books/Calvinism.html
http://www.dcn.davis.ca.us/~gvcc/theology_notes/Calvin_and_Arminius.html
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Frälsningens ordning2
1. Utkorelsen3
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Guds utväljande av människor till frälsning
(Election; God’s choice of people to be saved)
Kallelsen
Förkunnelsen om de goda nyheterna
(The gospel call; proclaiming the message of the gospel)
Pånyttfödelsen Födelsen från ovan
(Regeneration; being born again)
Omvändelsen
Tro och bättring
(Conversion; faith and repentance)
Rättfärdiggörelsen
Den nya lagliga ställningen
(Justification; right legal standing)
Barnaskapet
Medlemskap i Guds familj
(Adoption; membership in God’s family))
Helgelsen
Den rätta livsstilen
(Sanctification; right conduct of life)
Förblivandet
Uthållighet; livet i Kristus
(Perserverance; remaining a Christian)
Döden
Steget att för alltid vara med Kristus
(Death; going to be with the Lord)
Förhärligandet Mottagandet av uppståndelsekroppen
(Glorification; receiving a resurrection body)

I ovanstående modell förespråkar Wayne Grudem att endast stegen 2 till 6 och delar av 7 involverar
”att bli en kristen”. De teologer som delar uppfattningen att frälsningen inte kan förloras av en i Kristus
sant pånyttfödd människa delar också Grudems definition av stegen som utgör ”att bli en kristen”. De
som uppfattar att frälsningen kan förloras av en pånyttfödd människa delar inte Grudems definition på
”att bli en kristen”. Den som bejakar möjligheten för att en pånyttfödd kristen kan avfalla från
frälsningen inkluderar även steg 8 i processen ”att bli en kristen”. De som tror att den pånyttfödda
människan måste hålla ut i tron ända till slutet av jordelivet för att vinna frälsningen måste inkludera
även steg 8; uthållighet till döden.
4
Förblivandet i Kristus definieras enligt Grudem som följer : ”Med förblivandet av de heliga menas att
alla de som är sant pånyttfödda kommer att förbli i Kristus genom Guds makt och kommer att hålla ut
till slutet av sina liv, och endast de som håller ut till slutet har blivit sant pånyttfödda.” Grudem menar
att det finns två typer av pånyttfödda; de som är sant pånyttfödda och de som är icke-sant (falskt)
5
pånyttfödda. Han menar att det finns två typer av tro: äkta tro och oäkta tro. Tecken på äkta tro är att
6
människan fortsätter att tro. Han menar också att det finns två typer av omvändelse: äkta omvändelse
och oäkta omvändelse.

Bibeln talar dock inte om sant pånyttfödda eller falskt pånyttfödda utan bibeln talar om pånyttfödda
och inte pånyttfödda (födda på nytt), även om bibeln talar om både falska vittnen och falska profeter.
Bibeln talar inte heller om äkta tro eller oäkta tro utan bibeln talar om tro, tvivel och otro. Likaså talar
inte bibeln om äkta eller oäkta omvändelse. Grudems definitioner av NT:s begrepp som pånyttfödd, tro
och omvändelse som kategoriserade efter sant eller falskt är bibliskt svårmotiverade.
Grudem motiverar förblivandet med att Gud beskyddar en frälst människa genom hennes tro så att
Gud möjliggör för henne att fortsätta att tro på Honom. Var logiken i det argumentet finns är över mitt
förstånd. Det är för mig något av en motsägelse; d v s att människan har fri vilja till att välja att tro,
2

Ordo salutis (latin). Termerna för frälsningens specifika händelser och processer är hämtad från Wayne
Grudem ”Systematic Theology” 1994 USA ISBN: 0-310-28670-0
3
översättning till svenska av Sven Almkvist genom undervisningsmaterialet ”Trons Grunder”
4
Wayne Grudem ”Systematic Theology” sida 788
5
Wayne Grudem ”Systematic Theology” sida 792
6
Wayne Grudem ”Systematic Theology” sida 803
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men efter det initiella valet att tro blir människan av Gud berövad sin fria vilja och fängslas av sitt första
val att tro. Människan kan alltså aldrig upphöra att tro när hon en gång upplevt ’äkta’ tro.
Grudem motiverar också förblivandet med att de som inte fortsätter att tro visar att det inte fanns
någon ’äkta’ tro i deras hjärtan till att börja med. Avfall är ett tecken på att deras tro aldrig var äkta.
Äkta frälsande tro är inte detsamma som intellektets övertalning/överbevisning om sanningen.
Möjligtvis skulle man kunna sammanfatta Grudems teologi enligt följande:
Sant pånyttfödda har äkta tro. Falskt pånyttfödda har oäkta tro.
Äkta tro = hjärtats tro/förtröstan → trons gärningar och Andens frukt & gåvor.
Falsk tro = intellektets tro/försanthållande → falska gärningar och falsk frukt.
Enligt Grudem kan de falskt troende som till sist ska avfalla ändå visa tecken på omvändelse. Vad är
då tecknen på en sant pånyttfödd människa? Grudem beskriver tre avgörande tecken som måste
besvaras. 1. Har jag en nuvarande förtröstan på Kristus för min frälsning? (Kol.1:23) 2. Finns det
tecken på pånyttfödelsens verk genom den helige Ande i mitt hjärta? (Gal.5:22-23) 3. Kan jag se ett
långvarigt mönster av tillväxt och mognad i mitt kristna liv? (2 Petr.1:5-10, 1 Petr.1:11).

Bibelstudieresultat
Bibelord som möjligen påvisar att frälsningen kan förloras:
Översikt av bibliska villkor för förblivande i Gud.
Förblivande i Gud genom:
1) Tro
2) bevarande av Guds Ord
3) att hålla fast vid Guds bud
4) nådens goda gärningar
5) kärlek
6) Andens frukt
7) lydnad
8) tro & lydnad
9) uthållighet
10) Gudsfruktan
11) Synd bedrar och förleder till avfall från Gud

1. Förblivande i Gud genom TRO
Sammanfattning

1. Frälsande TRO: a) evigt liv b) Guds välbehag c) rättfärdighet
d) frälsning e) helande
2. Frälsande trons essentiella innehåll: a) försanthållande av Guds ord,
b) förtröstande relation med Jesus
Kritsus, c) nådens goda gärningar i
kärlek.
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Vad är tro?
Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man
inte ser. [ Om vi förlorar vissheten om det vi ännu inte ser förlorar vi samtidigt vår
tro. ]
a)

Evigt liv genom tro

1. Ef 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det,
2. Joh 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på
Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.
b)

Guds välbehag genom tro

3. Hebr 11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till
Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom
c)

Rättfärdighet genom/av tro

4. 2 Tess 2:10-14 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går
förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde
bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på
lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av
orättfärdigheten. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens
älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att
Anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till
genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.
5. Gal 3:24 Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras
rättfärdiga av tro.
6. Rom 3:21-22 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad,
en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på
Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.
7. Rom 3:26-31 I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är
rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Men vad kan vi då
berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom
gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras
rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han
inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas, lika säkert som Gud är en,
han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro.
Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen.
8. Rom 9:30-32 Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter
rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel
däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte
nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan
tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på
stötestenen
9. Apg 13:38 Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som
syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras
rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.
10. Rom 1:17 I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro
till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.
11. Rom kap 4 Abraham rättfärdig av tro Rom 4:10-11 När blev den tillräknad
honom? Sedan han blivit omskuren? Nej, det skedde medan han ännu var
7
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oomskuren. Han tog emot omskärelsens tecken som bekräftelse på
rättfärdigheten genom tron, och den ägde han redan som oomskuren. Så skulle
han vara fader till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas
dem.
12. Rom 4:2-5 Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han
något att berömma sig av - men inte inför Gud. Ty vad säger Skriften? Abraham
trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar
att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat. Men den
som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige
rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.
13. Rom 5:1 Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår
herre Jesus Kristus.
14. Rom 10:4 Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig.
15. Gal 2:16 Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan
genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för
att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar, ty av
laggärningar blir ingen människa rättfärdig.
16. Gal 3:8 Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av
deras tro, och därför lät den redan Abraham få budskapet: Alla folk skall bli
välsignade genom dig.
d)

Frälsning/helande genom tro

17. Matt 9:22 Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han: "Var vid gott
mod, min dotter. Din tro har frälst dig." Och från det ögonblicket var kvinnan
botad.
18. Mark 5:34 Då sade han till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och
var frisk och fri från din plåga!"
19. Mark 10:52 Jesus sade: "Gå, din tro har frälst dig." Och genast fick han sin syn
och följde Jesus på vägen.
20. Luk 17:19 Och han sade till honom: "Stig upp och gå! Din tro har frälst dig."
21. Luk 18:42 Jesus sade till honom: "Du får din syn. Din tro har frälst dig."
e)

Frälsning genom trosgärningar

22. 1 Joh 5:1-5 Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var
och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom. När
vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är
kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Ty allt som är
fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen:
vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?
23. Heb 11 Trons människor, ex Hebr 11:8 I tron lydde Abraham, när han blev
kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan
att veta vart han skulle komma.
[ Abrahams trosgärningar ]
24. Jak 2:21-24 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar,
när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med
hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Så
uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till
rättfärdighet, och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att en människa erkänns
som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro.
25. 1 Tess 1:3 ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert
arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus.
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f)

Frälsning genom tro i verksam kärlek

26. Ef 1:15-16 Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina
böner, sedan jag nu har hört om er tro på herren Jesus och er kärlek till alla de
heliga.
27. Kol 1:4 ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni
hyser till alla de heliga,
28. Filem 5 jag har hört om din kärlek och din tro, din tro på herren Jesus och din
kärlek till alla de heliga.
29. Gal 5:6 Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna,
utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.
g)

Frälsning genom uthållig tro

30. 1 Petr 1:5, 9 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som
finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. (9) då ni nu är på väg att
vinna målet för er tro, era själars frälsning.
h)

Frälsning genom tro & genom bekännelse

31. Rom 10:9-10 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt
hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med
hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.
i)

Frälsning genom: tro & dop, familj, hustru/man, Jesu uppståndelse

32. Mark 16:16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall
bli fördömd.
33. Apg 16:31 De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj."
34. Apg 16:30-31 Sedan förde han ut dem och frågade: "Ni herrar, vad skall jag göra
för att bli frälst?" De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din
familj."
35. 1 Kor 7:14 Ty mannen som inte tror har helgats genom sin hustru, och hustrun
som inte tror har helgats genom sin troende man. Annars vore era barn orena,
inte heliga som nu.
36. Mark 16:16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall
bli fördömd.
37. Rom 5:9-10 När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare
skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Ty om vi, medan vi var
Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket
säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.
2. Förblivande i Gud genom att hålla fast/bevara Guds Ord
38. Joh 8:31-32 Till de judar som trodde på honom sade Jesus: ”Om ni förblir i mitt
ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen
skall göra er fria.”
39. Joh 8:51 Amen, amen säger jag er: Den som bevarar mitt ord skall aldrig
någonsin se döden."
40. Jak 1:21-22 Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot
ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Var ordets
görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.
41. Fil 2:12-16 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med
fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu
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mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja
och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så
att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat
släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord.
Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves
eller arbetat förgäves.
42. Luk 8:15 Men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller det i
ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga.
43. Joh 14:23-24 Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord,
och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning
hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni
hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.
44. Luk 11:28 Han sade: "Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och
bevarar det."
45. Joh 8:51 Amen, amen säger jag er: Den som bevarar mitt ord skall aldrig
någonsin se döden."
46. Joh 12:46-49 Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på
mig skall bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer
inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa
världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare
över sig: det ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen. Ty
jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad
jag skall säga och tala.
[ Argument: Jesus har redan dömt genom de ord som han har talat, och de som
inte tar emot och håller fast vid Jesu ord blir dömda. ]
3. Förblivande i Gud genom att hålla fast vid Guds bud
47. 1Joh 2:3-6 Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud.
Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en
lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans
ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som
säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.
48. Upp 14:12 I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud
och tron på Jesus."
4. Förblivande i Gud genom gärningar
Sammanfattning

{Mose lag (Apg 13:38) = laggärningar (Gal 2:16)} ≠ {nådens goda gärningar} eller
{kraftgärningar (Heb 2:4)} eller {trosgärningar (Heb 11:8)}
49. 1 Joh 2:28-29 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han
uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer
åter. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det
som är rätt är född av honom.
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50. Jak 2:14-22 Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar
gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har
kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er
varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det?
Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske
någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan
gärningar, så skall visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en.
Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. Men vill du inte inse,
du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader
Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak
på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var
genom gärningarna som tron blev fullbordad. Så uppfylldes Skriften som säger:
Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades
Guds vän. Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom
gärningar och inte bara genom tro. Blev inte skökan Rahab på samma sätt
erkänd som rättfärdig genom gärningar, när hon tog emot sändebuden och förde
ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan
gärningar död.
51. Jak 1:25 Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i
den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin
gärning.
52. 1 Joh 2:28-29 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han
uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer
åter. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det
som är rätt är född av honom.
53. Hebr 10:26-39 Varning för avfall Hebr 10:36-39 Ni behöver uthållighet för att
göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid, så kommer han
som skall komma, och han skall inte dröja. Min rättfärdige skall leva av tro. Och
vidare: Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi
hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör i stället till dem som
tror och vinner sina själar.
54. Jak 2:24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar
och inte bara genom tro.
55. Matt 5:13-16 Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man
då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av
människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte
heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på
ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för
människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.
5. Förblivande i Gud genom kärlek
56. 1 Joh 2:10 Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig
som leder till fall.
57. 1 Joh 4:12-16 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i
oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i
oss, därför att han har gett oss av sin Ande. Vi har sett och vittnar om att Fadern
har sänt sin Son som världens Frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds
Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den
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kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i
kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.
58. 2 Joh 1:6-9 Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud
ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken. Ty många bedragare har gått ut
i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En
sådan är Bedragaren, Antikrist. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan
får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud.
Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.
6. Förblivande i Gud genom Andens frukt
59. Gal 5:16-25 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att
göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker
det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni
vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är
uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst,
fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri,
utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de
som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje,
frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är
lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess
lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.
60. Joh 15:1-17 Jesus och den sanna vinstocken Jag är den sanna vinstocken,
och min Fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han
bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. Ni är
redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i
er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i
vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni
är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan
mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren
och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och
de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill,
och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina
lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min
kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min
Faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er, för att min glädje
skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig. Detta är mitt bud att ni skall
älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt
liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er
inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar
jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt
mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt,
sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt
namn. Och det befaller jag er att ni skall älska varandra.
61. Rom 11:20-22 Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar
genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de
naturliga grenarna skall han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och
stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir
kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen.
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62. Luk 13:6-9 Sedan berättade han denna liknelse: "En man hade ett fikonträd
planterat i sin vingård, och han kom för att se om det fanns frukt på det, men han
fann ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: I tre år har jag kommit och letat
efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat någon. Hugg ner det! Varför skall
det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom: Herre, låt det stå
kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt
nästa år. Annars skall du hugga ner det."
7. Förblivande i Gud genom lydnad
63. 1 Kor 9:25-27 Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att
vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper
alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. I
stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något
sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra.
64. 2 Tim 2:5 Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen, om han inte
följer reglerna.
65. 2 Tim 4:7-8 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har
bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall
Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig
utan åt alla som älskar hans återkomst.
66. Luk 9:23-26 Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka
sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv
skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Vad
hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller
själv går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom skall
Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga
änglarnas härlighet.
67. Rom 2:6-8 Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som
uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom
åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten.
8. Förblivande ett Guds barn genom tro & lydnad
68. Mark 10:15 Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn
kommer aldrig dit in."
69. Joh 1:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt
dem som tror på hans namn.
70. Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.
71. Upp 12:17 Och draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot
hennes andra barn, mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd.
72. Ef 5:1-6 Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så
som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett
välluktande offer åt Gud. Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte
ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och
oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka i stället Gud. Ni skall veta att ingen
otuktig eller oren eller girig - en sådan är en avgudadyrkare - skall ärva Kristi och
Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede
över olydnadens barn.
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73. Kol 3:5-8 Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta,
och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över
olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa
synder. Men nu skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt
inte smädelser och fräckheter komma över era läppar.
74. Rom 8:9-16 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds
Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor
i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för
rättfärdighetens skull. Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor
i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga
kroppar levande genom sin Ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder,
men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Om ni lever efter
köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall
ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets
ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i
vilken vi ropar: "Abba!* Fader!" Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds
barn.
75. 1 Joh 3:4-24 Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot
lagen. Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns
inte i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett
honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det
rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty
djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att
han skulle göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte
synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av
Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är
djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte
älskar sin broder. Ty detta är det bud som ni har hört från början, att vi skall älska
varandra och inte likna Kain, som var den ondes barn och mördade sin bror. Och
varför mördade Kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda men hans
brors var rättfärdiga. Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. Vi vet att
vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir
kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen
mördare har evigt liv i sig. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna
kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har
denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för
honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med
ord eller fraser utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen, och vi
kan inför honom övertyga vårt hjärta, vad det än anklagar oss för, att Gud är
större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi
frimodiga inför Gud, och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans
bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud, att vi skall tro på
hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den
som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud
förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss.
9. Förblivande i Gud genom uthållighet

14

Torsten Nenzén

76. Matt 10:22 Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som
håller ut intill slutet skall bli frälst.
77. Matt 24:10-13 Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra
och hata varandra. Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och
eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den
som håller ut intill slutet skall bli frälst.
78. Mark 13:13 Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som
håller ut intill slutet skall bli frälst.
79. Matt 24:21-24 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte
förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om
inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas
skull kommer den tiden att förkortas. Om någon då säger till er: Se här är
Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska
profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra
även de utvalda.
80. Hebr 6:11-12 Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver att bevara
full visshet i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga utan följer dem som
genom tro och uthållighet får det utlovade arvet.
81. Hebr 12:1 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga
bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa
uthålligt i det lopp som vi har framför oss.
82. Upp 3:10-11 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara
dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och
sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen
tar din krona.
83. 1 Tim 4:16 Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med
den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.
84. Jak 1:12 Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov
skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.
85. Upp 2:10 Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta
några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer
ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona.
86. Fil 3:12-14 Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet,
men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus
Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag
glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och
jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.
10. Frälsning genom Gudsfruktan
87. Hebr 4:1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på
vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar.
88. 1 Tim 4:8 Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men gudsfruktan är på allt
sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den
kommande 89. Upp 19:5 Och från tronen kom det en röst som sade: "Prisa vår Gud, alla hans
tjänare, ni som fruktar honom, både små och stora."
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11. Synd bedrar/förleder till avfall från Gud
90. Hebr 3:12-14 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att
han avfaller från levande Gud. Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge
det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Ty vi
är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt.
91. 2 Tim 2:22 Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet,
tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta.
92. 1 Tim 6:10-12 Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar
har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du
gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro,
kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det
eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför
många vittnen avlägga den goda bekännelsen.
93. 1 Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han
förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
94. Matt 5:29-30 Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det
ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din
kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av
den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går
förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna.
95. Jud 1:21, 24 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus
Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. (24) Han som förmår bevara er från
fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande Bibelord som tvetydigt påvisar att frälsningen inte kan förloras:
1. Rom 11:26-29 Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från
Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta
skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. I fråga om
evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för
fädernas skull. (29) Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.
[ Argument: Kallelsen och gåvorna refererar här till Israel, men denna sanning är
evig; Gud kan inte ångra sin kallelse eller sina gåvor. Motargument: Också
hedningarna är kallade till frälsning genom Jesus Kristus, men endast de som
uthålligt tror kommer att bli frälsta. Alla är kallade men inte alla träder in i sin
kallelse. ]
2. Hebr 13:5-6 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt:
Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är
min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?
[ Argument: Gud skall aldrig överge dig. Motargument: Men du kan välja att lämna
och överge Gud. ]
3. Luk 15:-11-32 Liknelsen om den återfunne sonen (24) Ty min son var död
men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. (32)
Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne din bror var död men har fått liv
igen, han var förlorad men är återfunnen."
[ Argument: Den förlorade sonen var fortfarande son. Motargument: Den förlorade
sonen var dock förlorad. Vi ser i verserna 24 och 32 att sonen var död. Förlorad
= död, återfunnen = liv. ]
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4. Joh 10:27-29 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.
Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall
rycka dem ur min hand. Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen
kan rycka dem ur min Faders hand.
[ Argument: Ingen kan rycka fåren ur Guds hand. Ingen är ingen. Motargument:
Villkor för evigt liv är att fåren verkligen följer. Ingen utifrån kan rycka bort fåren
(de av fåren som följer; att följa är att lyda) från Gud mot Guds vilja eller mot
fårens vilja. Men det betyder inte att fåren kan lämna Gud av sin egen medvetna
vilja. Kärleken är frivillig och följandet/lydnaden är därför också frivillig. Argument:
Fåren skall aldrig någonsin gå förlorade. Motargument: Att fåren aldrig någonsin
ska gå förlorade kan tolkas på två sätt: 1) detta gäller först när fåren har segrat
och vunnit det eviga livet 2) de får som avses här är de av fåren som lyssnar till &
följer Jesus, d v s de får som faktiskt lyder Jesus. ]
5. Hebr 6:4-8 Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska
gåvan, fått del av den helige Ande och smakat det goda Gudsordet och den
kommande världens krafter men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny
omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar
honom. Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god
gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud. Men bär
den törnen och tistlar är den värdelös, och förbannelsen är inte långt borta. Slutet
blir att den bränns av.
[ Argument: endast smakat / ej ätit = ej sant pånyttfödd människa. Motargument:
avfallit indikerar att de varit sant pånyttfödda. God gröda indikerar att bära god
frukt. Tistlar indikerar avsaknad av god frukt eller en dålig jordmån som inte kan
bära god frukt. Törnen och tistlar (syndens lockelse) förhindrar god frukt då de
kvävs av syndens lockelse; m a o de har varit sant pånyttfödda men har snärjts av
synden och avfallit. Argument: Svenska folkbibeln är en dålig översättning
eftersom ordet ’avfallit´ inte finns i grundtexten. ]
6. Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn
skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.
[ Argument: Livets bok är ingen kladdig rättstavningsbok där Gud raderar och
skriver in på nytt. Gud vet vilka som är sant pånyttfödda och vilka som är falskt
pånyttfödda. Motargument: Gud vet redan vilka som efter pånyttfödelsen förblir i
Jesus Kristus ända till slutet, och vilka som kommer att dö som avfälliga efter
pånyttfödelsen. Argumentet för förblivandet är här ett icke-argument eftersom
samma resonemanget kan användas både för och emot och kan därför inte
bevisa något. ]
7. 1 Joh 5:18 Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud
bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom.
[ Motargument: Den onde kan inte röra honom så länge som han bevarar
pånyttfödelsen av Gud. ]
8. Joh 6:37-40 Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till
mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. Ty jag har inte kommit ner från himlen för
att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har
sänt mig att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig,
utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ty detta är min Faders
vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag
skall låta honom uppstå på den yttersta dagen."
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[ Argument: Jesus skall aldrig någonsin kasta ut de som kommer till honom.
Motargument: De som kommer till honom måste först se & tro på Jesus. ]
9. Rom 8:1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
[ Argument: Ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Motargument: Det finns
ingen fördömelse för dem som är i Kristus, men det finns fördömelse för dem som
inte är i Kristus. För att vara i Kristus måste vi också uppfylla vår del i förbundet;
tro på Jesus. ]
10. Ef 1:11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som
utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus skall
prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna
budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit
till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är en
handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet
skall prisas.
[ Argument: Anden är en handpenning på vårt arv. Motargument: Villkor för Anden
är att människan fortfarande har sitt hopp i Kristus, att människan fortfarande är i
Kristus, och att människan behållit tron. ]
11. Fil 1:4-11 Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje, eftersom ni har
varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Jag är övertygad
om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi
Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, ty jag har er i mitt
hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar
ni allesammans nåden med mig. Ja, Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla
av hela mitt hjärta, i Kristus Jesus. Och min bön är att er kärlek mer och mer skall
överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad
som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt
som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.
[ Argument: Den Helige Ande som har börjat ett gott verk skall också fullborda sitt
verk. Motargument: Han = den Helige Ande. Vilka är däremot ’er’? ’er’ kan vara
de heliga individerna i Filippi just vid den tiden. ’er’ kan också här betyda alla
heliga människor kollektivt, d v s att ’er’ skulle kunna referera till församlingen i
Filippi och inte till enskilda individer, och att fullbordandet då gäller arbetet för
evangeliet. ’er alla’ indikerar att ’er’ kanske avser de heliga individerna trots allt.
Men Paulus understryker i samma meningar vikten av att leva rena och fläckfria,
vilket tycks visa på att fullbordandet ändå är villkorat. ]
12. Rom 8:29-30 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också
förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den
förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han
också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och
dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.
[ Argument: Dem Gud har förutbestämt har också kallats, förklarats rättfärdiga
och förhärligats. Motargument: Dessa bibelord visar endast att Gud i förväg vet
vilka som kommer att förhärligas. Och förhärligandet sker genom att formas till
likhet med Kristus, d v s genom att leva i tro och bättring. Gud vet i förväg vilka
som kommer att förbli i Gud och vilka som kommer att avfalla från Gud. ]
13. 2 Tim 2:12-13 Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi
honom, skall han också förneka oss. Är vi trolösa - han förblir trofast, ty han kan
inte förneka sig själv.
[ Argument: Gud tar aldrig tillbaks sitt löfte i nya förbundet genom Jesus Kristus.
18

Torsten Nenzén

Gud är trofast till Hans löften. Motargument: Människan måste dock uppfylla sin
del i förbundet för att Guds löften ska gälla. ]
14. Rom 6:16-20 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom,
då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket
leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet? Men Gud vare
tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni
blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats
från synden. - För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. - Ty
liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett
laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till
helgelse. Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten.
[ Argument: Rättfärdigheten och lydnaden är av hjärtat. Hjärtat har befriats från
synden. De yttre gärningarna är rättfärdiga p g a ett rättfärdigt hjärta.
Motargument: Lydnad leder till rättfärdighet. Paulus uppmanar att kroppen skall
lyda också, till helgelse. ]
15. Tit 3:4-8 Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna
uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort,
utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i
den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår
Frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som
vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Detta är ett ord att lita på, och jag vill
att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att
göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna.
[ Argument: Frälsningen beror inte på rättfärdiga gärningar utan den beror på
Guds barmhärtighet och nåd genom den helige Ande och Jesus. Motargument:
De som tror ska också ’vinnlägga’ sig om att göra goda gärningar. Argument: De
goda gärningarna är inte frälsande, men dock nyttiga. ]
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Sammanfattande kommentarer från intervjuer med kyrkliga ledare enligt Tabell 1
1. Frälsningen kan förloras genom a) att i det praktiska livet förneka Jesus genom att handla mot Guds vilja b) att
avsäga sig tron och förbannar Jesus. Det finns möjlighet att komma tillbaka. ’Eternal security’ är övertolkning.
Människan har fri vilja. Frälsningens villkor: försanthållande, tillit/förtröstan, tro/trofasthet och uthållighet.
2. Människan kan inte förlora men hon kan själv medvetet förkasta Guds nåd. Tron gör att man inte avfaller, och
avfaller man så tror man inte längre. Tron är inte ett intellektuellt försanthållande; tron är hjärtats tro.
3. Frälsningen kan inte förloras, men man kan avsäga sig tron och därmed avsäga sig frälsningen. Genom bikten
som sakramental handling får den troende förlåtelse och kan börja på nytt. Frälsningen är enbart genom tro.
Tron föds man med och fås genom uppfostran och vägleds till. Tron innefattar människans personlighet och
att Jesus integrerats i sin skapelse.
4. Frågan om att vara frälst eller icke frälst är irrelevant då alla människor tillhör Gud. Människan är inbegripen i
en andlig mognadsprocess oavsett vad hon tror. Det finns inga absoluta sanningar i Bibeln och ingen sann
försoningslära. I och med att du föds är du frälst, d v s att människan föds in i en kontinuerlig
utvecklingsprocess som Andlig varelse. Det enda absoluta är relationer.
5. Frälsningen kan förloras genom a) att inte längre tro (relationär tro) b) att upphöra att lyda Kristus. Avfall är att
relationen med Gud successivt medvetet eller omedvetet bryts, eller ett medvetet avståndstagande. Är tydligt
emot predestinationsläran. Helgelseprocessen är viktig. Det sociala arbetet är en direkt följd av
frälsningsteologin.
6. Frälsningen kan inte tappas/förloras men människan kan medvetet välja att lämna tron och därmed lämna
frälsningen. Genom kärlek har människan fri vilja och kan välja att ta emot [eller förkasta] Gud. Frälsningen
kan inte förloras mot människans egen vilja; det krävs medvetna steg av uppror. Tron är ett hjärtats
försanthållande, tillit, förtröstan till den grad att vilja underordna sitt eget liv till Gud. Kristna livet måste få
konsekvenser d v s [tro som leder] till handling. Att vara frälst är i NT att Gud har sin boning i oss (templet är
vår kropp, och i GT bor Gud bland oss). D v s i en frälst människa bor den Helige Ande.
7. Människan saknar de intellektuella verktygen att avgöra en människas pånyttfödelse (frälsning); endast Gud
vet. En människa som lever i medvetet uppror mot Gud bekräftar att hon saknar den frälsande tron [sant
pånyttfödd]. De två traditionerna [Calvinism, Arminianism] kan kompletteras med en tredje; mysterium.
8. Fyra tecken på inre pånyttfödelse: hjärtats tro/förtröstan, bekännelse, dop och helgelse. Frälsningen kan
förloras genom att leva efter sin avsägelse av tron; förnekar vi Jesus så ska också Jesus förneka oss. Hur
människan liv ser ut vid döden eller Jesus återkomst avgör domen.
9. Människan är inte passiv i frälsningen och gärningar är därför viktiga. En frälst människa ska aktivt försöka att
följa Guds vilja och sträva efter Kristuslikhet. Vid misslyckande ska den frälste människan bikta sig
(bekännelse av synd). Människans fria vilja är starkt betonad; vi kan välja att förkasta Gud. Vår vilja samverkar
med Guds vilja och nåd.
10. Så länge vi gör upp med synden och inte döljer/förnekar den så befinner vi oss i Guds nåd, genom den
avgörande tron (Tro = hjärtats tro, hjärtats (inte bara läpparnas) bekännelse, åkallan och överlåtelse till Jesus).
Den frälste måste bära frukt och rätt förvalta tron. Människan kan förhärda hjärtat till den grad att det leder till
avfall. Människan kan av hjärtat (inte bara läpparnas avsägelse) avsäga sig tron och förlora frälsningen (ex:
Petrus förnekelse). Ingen utomstående makt kan rycka den frälste ur Guds hand, men det säger inte att den
frälste själv kan avfalla från tron mot Guds vilja. Nödvändig grad av medvetenhet i avfallet kan endast Gud
avgöra, men OD tar liknelsen att den som har större ljus [uppenbarelse] också bär större ansvar.
11. Kärlek är av fri vilja. Gud gav människan fri vilja (att älska) till skillnad från djuren. Vi har möjlighet att svara ja
eller nej på frälsningserbjudandet. Utan fri vilja saknar människan fri vilja att respondera till Guds kärlek, och
då är inte Gud längre kärlek. Tro är inte endast försanthållande. Tro är relation med Gud och bejakande av
Kristus. Tron måste få konsekvenser annars byggs ett luftslott. Den fria viljan är satt ur spel vid förkunnelse att
människan inte kan förlora sin frälsning. Sådan förkunnelse har gnostiska tankar; utlevande av synd saknar
betydelse eftersom man skiljer kroppen från anden – dualism.
12. Frälsningen kan förloras genom: a) [medvetet] avståndstagande från Kristus b) felaktig livsstil; lever i synd och
vägrar erkänna [omvända sig från] synden c) att successivt glida bort från Gudsrelationen (genom små men
felaktiga beslut). Tro är tillit till Kristus och gensvar på Guds nåd. Det saknas bibliskt stöd för tanken att
människan inte kan förlora frälsningen.
13. Människan kan absolut inte förlora men dock medvetet avstå/förneka frälsningen. De bibelord som talar för
avfall är övervägande. Avfall från frälsningen är alltid ett medvetet val; människan väljer att förkasta Guds
nådeserbjudande. Tron är ett frivilligt gensvar till Guds vilja om frälsning. ’Låter er förledas av synd’ är också
ett medvetet val, att medvetet öppna upp för en process av minskande medvetenhet om avfallets realitet. Man
kan inte omedvetet snärjas. Vineyard saknar officiell teologi i förblivandet och åsikterna kan vara skiftande.
14. Frälst = sant pånyttfödd. Den frälsande tron kan inte förloras. Tro: tro och botgörelse är helt kopplat, tro är
kapitulation. Den [sant pånyttfödde] som lämnar tron förlorar sitt livsverk men inte frälsningen. Det finns
förståndets frälsning, själens frälsning och andens frälsning. Människans känsloliv kan påverkas men inta
andens frälsning. Vidhåller den Aronitiska bekännelsen om Guds förbivande nåd. Den effektiva kallelsen leder
till sant pånyttfödelse. Helgelsen handlar [i förlängningen] om andras frälsning.
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Konklusion
Teologi Konsekvens Beskrivning (TKB)
Doktrinen om förblivandet av de kristna kan möjligtvis upplevas som mycket tryggt
eftersom människan aldrig behöver ifrågasätta sin egen frälsning. Frälsningsvisshet
kan ge en känsla av trygghet. Förblivandet av de heliga, tron att en sant pånyttfödd
kristen aldrig någonsin kan förlora eller ge upp sin frälsning kan uppfattas som
attraktivt och upplevas fridfullt. Ur själavårdande perspektiv kan denna förblivandets
teologi uppfattas som fördelaktig. Det finns risk för att förblivandets doktrin kan inge
en falsk frälsningstrygghet där förkunnelsen omedvetet vilseleder avfälliga kristna att
tro att de är på väg till himlen medan de i verkligheten är på väg till helvetet.
Ett argument mot förblivandets teologi är att en av de gnostiska tankeinriktningarna
(att dualistiskt skilja kroppen från anden) får konsekvensen att man tillåts maximalt
leva ut synden. Det saknar betydelse om du syndar eller hur mycket du syndar
eftersom du ändå inte kan förlora din frälsning. Ytterligare argument mot
förblivandets teologi är att omvändelse från synd och helgelse blir mindre motiverat.
Lärjungaskapet blir mindre betydelsefullt, ansvarstagande för varandra i Kristi kropp
(accountability principen) blir mindre viktig och betydelsen av församlingsgemenskap
minskar.
Risken med doktrinen om möjligheten att förlora frälsningen kan bli avsaknad om
frälsningsvisshet, ingen vila i Kristus och ingen andlig frid. Möjligheten att förlora
frälsningen skulle kunna leda till att prestationskrav angående utövande av goda
trosgärningar och syndabekännelse. Det finns risk för en felaktig Gudsfruktan.
I perspektivet av den pastorala tjänsten skulle båda doktrinerna bemöta en avfällig
(backslider) på samma sätt, även om tolkningen av den avfälliges historia är olika.
Den som tror att frälsningen kan förloras skulle definiera att den avfällige inte längre
är en kristen. Den som tror att frälsningen inte kan förloras skulle definiera att den
avfällige aldrig har varit en kristen (sant pånyttfödd) och att den inte är det nu heller.
Båda doktrinerna är ense om att den ”avfällige” i nuläget inte är frälst. Den bibliska
rådgivningen skulle för båda doktrinerna sannolikt låta ungefär, ”Du tycks inte vara
en kristen nu. Du måste omvända dig från din synd och tro på Kristus för din
frälsning.”
Även om både doktrinen om ovillkorligt förblivande för den sant pånyttfödde och
doktrinen om möjligheten att förlora frälsningen har olika tolkning av föregående
historia så är båda doktrinerna eniga om vad som erfordras i nuläget.
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Ytterst sett kan ingen människa avgöra om en annan människa är frälst eller inte –
endast Gud vet. Jag tror däremot på möjligheten att vi kan genom tron veta om vi
själva är frälsta eller inte, men det innebär inte att alla kristna eller avfälliga alltid vet
om de är frälsta eller inte. Frälsningsvissheten uppenbaras av Gud genom relation
med Honom.
Det är svårt att vara annat än subjektiv i fråga om förblivandets teologi. Den
överväldigande majoriteten av bibelord indikerar att frälsningen kan förloras. Endast
ett fåtal bibelord tvetydigt indikerar möjligheten att frälsningen inte kan förloras och
dessa har ofta svaga argument. Bibliska analogier och liknelser som används som
stöd för den ena eller den andra doktrinen måste rimligtvis betraktas som svagare
argument pga. att liknelser ofta ger större tolkningsutrymme. Bibelord som möjligen
påvisar att frälsningen kan förloras är så påfallande fler att det sannolikt talar för
möjligheten att förlora frälsningen.
De två starkaste filosofiska argumenten i förblivandets teologi som talar mot tanken
att frälsningen inte kan förloras (eternal security) är: 1. Människan har en fri vilja.
Kärleken är ej tvingande. 2. Synden skiljer människan från Gud. Människan är en
enhet bestående av ande och själ och kropp. Att skilja anden från en syndande kropp
är ursprungligen en gnostiskt heretisk tanke.
Åsikterna kan variera inom samfunden och inom en och samma lokal kyrka.
Förblivandets teologi är relativt perifer i den praktiska verkligheten. Men sättet att
tänka påverkar våra värderingar, som styr våra prioriteringar som styr vårt
handlande. Om vi tänker att vi kan förlora frälsningen kommer vi att prioritera
helgelsen, lärjungaskapet och den inbördes syskongemenskapen. Om vi tänker att vi
inte kan förlora frälsningen kommer vi sannolikt att lägre prioritera helgelsen,
lärjungaskapet och den inbördes syskongemenskapen till förmån för egen vilja. Om
vi tänker att vi inte kan förlora frälsningen kommer sannolikt den här världens
egocentriska njutningar och kortsiktiga perspektiv att högre prioriteras till nackdel för
Guds vilja.
I den teologiska vågskålen väger argumenten för doktrinen att frälsningen kan
förloras tyngst. I vågskålen av den praktiska verklighetens konsekvenser väger
doktrinen att frälsningen kan förloras också tyngst.
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