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SVENSKT FÖRORD

I Efesierbrevets fjärde kapitel säger Paulus att Gud har satt männi-
skor i sin församling som gåvor, för att Han vill göra de troende
skickliga att leva och tjäna som kristna – i församlingen och i värl-
den. Även om Paul Washer framför allt beskriver sig som missionär,
har han också en gåva som förkunnare av evangeliet – en gåva som
också är till Guds församling i Sverige.

Inte bara har han själv gått med evangeliet som missionär till
Peru, och startat organisationen HeartCry Missionary Society för att
under stödja inhemska missionärer och församlingsplanterare runt
om i världen. Han väcker också oss alla – som inte är några naturli-
ga ”evan gelister” – för Evangeliets sanningar, vilket skapar en driv-
kraft i oss att vilja dela med oss av budskapet om Jesus. Detta kan
inga metoder eller tekniker ersätta.

Presentationen i denna bok sker genom utläggningar av flera cen-
trala avsnitt om Evangeliet i Nya testamentet. Det är alltså inte
främst Washers egna tankar vi möter här, utan vi får vara med om en
djupdykning – många gånger vers för vers och ord för ord – i det
apostoliska budskap vi är satta att förvalta som Guds församling
(Judas vers 3).

Författaren hjälper oss på så sätt att inte driva med i anpassningen
till världen, eller att bli ”lekbollar för människorna, som vill sprida
villfarelse med sina bedrägliga påfund” (Ef 4:14). 

Nej, genom att så rakt – och utmanande! – få Bibelns sanningar
presenterade för oss, kan vi i kärlek hålla fast vid sanningen och
växa som troende. Och härigenom kan Kristi kropp växa både i
”kvalitet” genom ett starkare lärjungaskap, och i ”kvantitet” genom
att fler kommer till tro.

När vi läser avsnitt som Första Korintierbrevet 1-2 och Romar -
brevet 10:14-15 förstår vi att vi inte kan överskatta förkunnelsen –
den muntliga proklamationen – av Evangeliet! Men om vi inte gjort
vår hemläxa och först satt oss in i vad Evangeliet är, hur ska vi som
Guds församling i Sverige ens kunna påbörja vår evangelieförkun-
nelse? Förkunnelsen av detta som Paulus säger är ”det allra vikti-
gaste” (1 Kor 15:3) i den apostoliska läran.
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Han pekar också på att evangeliet inte bara är det budskap icke-
troende behöver höra, utan att vi som troende ständigt måste påmin-
nas om det, eftersom det är själva grunden för det kristna livet. Och
just därför är Paul Washers bok Det allra viktigaste – Evangeliets kraft
och budskap en ovärderlig resurs. Boken innehåller ett centralt bud-
skap till kristenheten i dag. Med evangelistens nit och bibellärarens
skicklighet, lägger författaren Paul Washer på ett övertygande sätt
fram vad Evangeliets budskap faktiskt är, och utmanar alla försök att
presentera ett urvattnat budskap.

I en tid när tron ifrågasätts både utifrån och inifrån är det just här
den kristna kyrkan behöver hämta kraft: i budskapet om Jesu död
och uppståndelse – just så utmanande som det presenteras i Nya tes-
tamentet. Ska du bara köpa och läsa en bok i år, rekommenderar jag
frimodigt att du väljer den här!

Ola Nilsson, Ordförande i insamlingsstiftelsen Reformedia
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FLER ORD OM BOKEN

Paul Washer ser hur ”Guds härliga evangelium” ersätts av ett evan-
gelium med mindre härlighet, och han vägrar betrakta detta overk-
sam. Det allra viktigaste är ett formidabelt motangrepp, som i sin
framställning av Bibelns evangelium samtidigt avslöjar hur samti-
dens evangelieförkunnelse urvattnats och tömts på kraft. Varje sida
är fylld av pregnanta påståenden som nogsamt hänvisas till Bibeln.
Bered dig att utmanas.

Johnny Lithell, föreståndare i baptistförsamlingen Tabernaklet

Paul Washer är nog mest känd från YouTube och en predikan han en
gång höll på ett ungdomsmöte. Efter att ha lyssnat på denna drar en
del slutsatsen att Washer är en hård och kall förkunnare. Jag håller
inte med. Det allra viktigaste innehåller visserligen kärva avsnitt, men
boken är en underbar och välbehövlig utläggning av Guds enorma
nåd så som vi möter den i evangelium.

Jakob Ramlöw, pastor i Exoduskyrkan och författare till Sam vets frågan
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TILLBAKA TILL EVANGELIET

Evangeliet om Jesus Kristus är den största av alla skatter som getts
åt kyrkan och den enskilde kristne. Det är inte bara ett budskap bland
många andra, utan budskapet framför alla andra. Det är Guds kraft
till frälsning och den största uppenbarelsen av Guds vishets rikedom
för människor och änglar (Rom 1:16; Ef 3:10). Det är av denna anled-
ning som aposteln Paulus gav evangeliet första plats i sin förkunnel-
se och strävade till sitt yttersta för att förkunna det klart och tydligt,
och till och med uttalade en förbannelse över var och en som för-
vränger dess sanning (1 Kor 15:3; Kol 4:4; Gal 1:8-9).

Kristna i varje generation är evangeliets förvaltare, och genom den
helige Andes kraft kallar Gud oss att slå vakt om denna skatt som
an förtrotts oss (2 Tim 1:14) Om vi ska vara trogna som förvaltare
måste vi bli helt uppslukade av att studera evangeliet, lägga möda
på att förstå dess sanningar och förbinda oss att vaka över dess inne-
håll (1 Tim 4:15). När vi gör detta säkerställer vi frälsningen för oss
själva och för de som lyssnar på oss (1 Tim 4:16).

Detta förvaltarskap driver mig att skriva dessa böcker. Jag har
inget större intresse av att skriva – det är ett hårt arbete, och det rå -
der definitivt ingen brist på kristna böcker – men jag har samman-
ställt denna samling av predikningar av samma anledning som jag
en gång predikade dem: för att bli fri från bördan. Om jag inte fram-
för detta budskap, blir det som för Jeremia: ”Då blev det i mitt hjärta
som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig
att uthärda den men kunde det inte” (Jer 20:9). Eller som aposteln
Pau lus utbrast: ”Ve mig om jag inte predikar evangelium!” (1 Kor
9:16).

Som bekant kommer ordet ”evangelium” från det grekiska ordet
euangélion, som korrekt översatt betyder ”goda nyheter”. På ett sätt
finns evangeliet på varje sida i Bibeln, men på ett annat syftar be -
greppet på ett väldigt specifikt budskap – att frälsning har vunnits åt
ett förlorat folk genom Jesu Kristi – Guds Sons – liv, död, upp-
ståndelse och himmelsfärd.
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I enlighet med Faderns goda vilja, lämnade den evige Sonen, som
är jämlik med Fadern och Hans väsens exakta avbild, frivilligt him-
lens ära, blev avlad genom den helige Ande i en jungfrus moderliv
och föddes som gudamänniskan – Jesus från Nasaret (Apg 2:23;
Hebr 1:3; Fil 2:6-7; Luk 1:35). Som människa vandrade Han här på
jorden i fullkomlig lydnad till Guds lag (Hebr 4:15). När tiden var
inne blev Han förkastad av människorna och uppspikad på ett kors.
På korset bar Han människans synd, led Guds vrede och dog i män-
niskans ställe (1 Petr 2:24; 3:18; Jes 53:10). På tredje dagen uppväckte
Gud Honom från de döda. Denna uppståndelse är det gudomliga
tillkännagivandet att Fadern godkänt Sin Sons död som ett offer för
synder. Jesus tog straffet för människans olydnad, tillfredsställde
rättvisans krav och stillade Guds vrede (Luk 24:6; Rom 1:4; Rom
4:25). Fyrtio dagar efter Sin uppståndelse uppsteg Guds Son till him-
larna, satte Sig på Faderns högra sida och tog emot härlighet, ära och
välde över allting (Hebr 1:3; Matt 28:18; Dan 7:13-14). Där, i Guds
närvaro, representerar Han Sitt folk och vädjar för deras sak (Luk
24:51; Fil 2:9-11; Hebr 1:3; Hebr 7:25). Alla som erkänner sitt syndiga,
hjälplösa tillstånd och kastar sig på Kristus kommer Gud att helt för-
låta, förklara rättfärdiga och försona med sig själv (Mark 1:15; Rom
10:9; Fil 3:3). Detta är evangeliet om Gud och Hans Son, Jesus Kris -
tus.

Ett av de största brott som den nuvarande kristna generationen
begått är att försumma evangeliet, och från detta har alla våra andra
problem följt. Den förlorade världen är egentligen inte så förhärdad
mot evangeliet som den är okunnig om evangeliet, eftersom många
av de som förkunnar evangeliet också är obekanta med dess mest
grundläggande sanningar. De väsentliga teman som utgör evange -
liets själva kärna – Guds rättvisa, människans radikala fördärv, för-
soningen genom blod, hur sann omvändelse ser ut och den bibliska
grunden för frälsningsvisshet – är fjärran från alldeles för många
predikstolar. Kyrkor reducerar evangeliebudskapet till ett par punk-
ter i en trosbekännelse, lär ut att omvändelse bara är något en män-
niska beslutar sig för och ger försäkrande ord till alla som ber fräls-
ningsbönen.

Konsekvenserna av att evangeliet reducerats på detta sätt är
mycket omfattande.
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För det första förhärdas de oomvändas hjärtan ännu mer. Få ”kon-
vertiter” i modern tid letar sig till församlingsgemenskapen överhu-
vudtaget, och de som gör det faller ofta ifrån eller lever världsliga liv.
Oräkneliga miljoner går på våra gator och sitter i våra kyrkbänkar,
helt oförändrade av det sanna evangeliet om Jesus Kristus, men ändå
är de övertygade om att de är frälsta eftersom de en gång i livet räck-
te upp handen på ett väckelsemöte eller upprepade en bön. Denna
falska känsla av säkerhet skapar en stor barriär, som ofta hindrar
dessa individer från att någonsin höra det sanna evangeliet.

För det andra deformeras församlingen av ett sådant evangelium.
Den går från att vara en andlig kropp av pånyttfödda troende, till en
samling av själsliga människor som påstår sig känna Gud, men som
förnekar Honom med sina gärningar (Tit 1:16). När det sanna evan-
geliet predikas kommer människor till kyrkan utan underhållning,
särskilda aktiviteter eller löften om andra fördelar än de som evan-
geliet erbjuder. De som då kommer, kommer för att de vill ha Kristus
och hungrar efter Bibelns sanningar, innerlig tillbedjan och tillfälle
att få tjäna. När församlingen förkunnar ett ringare evangelium fylls
kyrkan med själsliga människor som inte har något större intresse
för de gudomliga tingen, och det blir en tung börda för församling-
en att underhålla dessa människor (1 Kor 2:14). Församlingen tonar
då också ner evangeliets radikala krav, och kvar blir endast en lätt-
smält moralism. Sann hängivenhet till Kristus får ge vika för aktivi-
teter som utformats för att möta medlemmarnas krav. Församlingen
blir aktivitets-driven istället för Kristus-centrerad, och börjar nog-
grant filtrera eller paketera om sanningen så att den själsliga majori-
teten inte ska bli förnärmad. Församlingen lägger de stora sanning-
arna i Bibeln och den kristna ortodoxin åt sidan, och låter istället
dagordningen sättas av pragmatism – det vill säga allt som gör att
verksamheten snurrar och växer.

För det tredje reduceras evangelisation och mission till något som
knappt är mer än en mänsklig ansträngning, driven av smarta mark-
nadsföringsstrategier som bygger på noggranna studier av kulturen
och dess senaste trender. Efter att i åratal ha bevittnat hur kraftlösa
sådana obibliska evangelier är, tycks många evangeliskt kristna vara
övertygade om att evangeliet inte fungerar och att människorna på
något sätt har blivit så komplexa som varelser att de inte kan bli räd-
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dade och förvandlade av ett så simpelt, anstötligt och chockerande
budskap. Nu för tiden ligger betoningen mer på att förstå vår fallna
kultur och dess snabbt övergående trender, än på att förkunna det
enda budskap som har makt att frälsa. Resultatet har blivit att evan-
geliet ständigt måste anpassas till vad den samtida kulturen anser
vara relevant. Vi har glömt att det sanna evangeliet alltid är relevant
för alla kulturer eftersom det är Guds eviga ord till alla människor.

För det fjärde drar ett sådant evangelium vanära över Guds namn.
Genom att man förkunnar ett ringare evangelium förs köttsliga och
oomvända människor in i församlingsgemenskapen, och eftersom
man nästan helt försummar biblisk församlingsdisciplin, tillåts de
stanna där utan någon tillrättavisning eller förmaning. Detta drar
församlingens äkthet, renhet och rykte i smutsen, och får Guds namn
att bli hädat bland de otroende (Rom 2:24). I slutändan blir Gud inte
ärad, församlingen inte uppbyggd, den oomvände församlingsmed-
lemmen inte räddad och församlingen får ett svagt vittnesbörd –
eller inget alls – inför den icke troende världen.

Det anstår oss inte som pastorer eller lekmän att leva så nära detta
och passivt se på när ”evangeliet om den välsignade Gudens härlig-
het” bli ersatt av ett evangelium med lägre härlighet (1 Tim 1:11). Vi
har plikten och ansvaret som förvaltare att gå tillbaka till det enda
sanna evangeliet, och frimodigt och tydligt förkunna det för alla. Det
skulle göra oss gott om vi lyssnade på Charles Haddon Spurgeon:

I dessa dagar känner jag mig tvungen att gå igenom och ständigt
upprepa de grundläggande sanningarna i evangeliet. I fredstid kan
vi känna oss fria att göra utflykter till intressanta och avlägsna
trakter i sanningen; men nu måste vi stanna hemma och vakta
församlingens hjärtan och hem genom att försvara trons första
grundsatser. I denna tid har människor ställt sig upp, i självaste
kyrkan, och uttalat perversiteter. Det finns många som bekymrar
oss med sina filosofier och nya, originella tolkningar, där de för-
nekar de läror som de påstår sig lära ut, och underminerar den tro
de svurit att försvara. Det vore bra om några av oss som vet vad
vi tror och inte lägger några dolda betydelser i våra ord satte ner
foten och höll stånd, höll fram livets ord och tydligt förkunnade
de grundläggande sanningarna i evangeliet om Jesus Kristus.1
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1. Charles H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit (omtryck av Pilgrim Publications
Pasadena, Texas) Volym 32; sid 385.



Även om denna serie om att gå tillbaka till evangeliet inte utgör
en helt systematisk presentation, tar den ändå upp merparten av
evangeliets väsentliga inslag, särskilt de som är mest försummade i
dagens kristenhet. Min förhoppning är att dessa ord ska bli en guide
som hjälper dig att återupptäcka evangeliet – så vackert, skandalöst
och fullt av frälsande kraft. Jag ber att en sådan återupptäckt ska för-
vandla ditt liv, ge ny kraft åt din förkunnelse och ge Gud största
tänkbara ära.

Din broder,
Paul David Washer
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DEL 1

EN APOSTOLISK INTRODUKTION – 
1 KORINTIERBREVET 15

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er,
som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag
vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid
dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det
allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra
synder enligt Skriften, att han blev begravd, att han uppstod på tred-
je dagen enligt Skriften. 
1 Korintierbrevet 15:1-4
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KAPITEL ETT

ETT EVANGELIUM ATT KÄNNA OCH GÖRA KÄNT

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er.
1 Korintierbrevet 15:1

En författare eller predikant skulle knappast kunna ge en bättre
introduktion till evangeliet om Jesus Kristus än den som
aposteln Paulus här ger till församlingen i Korint (1 Kor 15:1-

4). På några få rader ger han tillräckligt mycket av sanningen för att
vi skulle kunna leva på det en hel livstid – och för att ta oss vidare
hem till härligheten. Bara den helige Ande kan ge en man förmågan
att säga så mycket, så klart, med så få ord.

Att känna evangeliet
I dessa få ord från Skriften finner vi en sanning som vi alla måste åte-
rupptäcka. Evangeliet är inte bara budskapet som introducerar oss till
den kristna tron – det är själva huvudbudskapet i den kristna tron,
och den troende gör helt rätt i att viga sitt liv åt att lära känna dess
härlighet och göra dess härlighet känd. Det finns mycket man kan ha
kunskap om i den här världen, och otaliga sanningar att undersöka
bara inom den kristna trons värld, men evangeliet om den salige
Gudens härlighet och Hans Son Jesus Kristus rankar högt över dem
alla (1 Tim 1:11). Det är budskapet om vår räddning, medlet som tar
oss vidare i helgelsen och källan som ren och klar ger upphov till
varje rätt och rent motiv i det kristna livet. Den troende som har för-
stått något av evangeliets innehåll och karaktär, kommer aldrig att
sakna glöd eller hamna i sådan nöd att han skulle söka styrka från
usla brunnar som inte håller vatten, gjorda av människohänder (Jer
2:13; 14:3).

Första Korintierbrevet 15:1 förklarar att aposteln redan har predi-
kat evangeliet för församlingen i Korint. Han var ju till och med
deras andlige far! (1 Kor 4:15) Ändå ser han att deras största behov
är att få undervisning om evangeliet också fortsättningsvis, och då
inte bara för att påminnas om de grundläggande delarna, utan också

16



för att få vidgade kunskaper om evangeliet. Vid omvändelsen påbör-
jade de en upptäcktsresa, som skulle sträcka sig genom hela livet och
sedan in i evighetens ändlösa tidsåldrar; en resa i att upptäcka Guds
ljuvligheter, så som de har avslöjats i evangeliet om Jesus Kristus.

Det bästa vi kan göra, som predikanter och församlingsmedlem-
mar, är att se på evangeliet med nya ögon – genom denne forntida
apostels lins – och akta det värt att utforska ingående, från nu till
våra sista dagar i livet. För även om vi redan har levt många år som
kristna; även om vi har ett intellekt som Jonathan Edwards och en
insikt i evangeliet som Charles Spurgeon; även om vi har memorerat
varje text i Bibeln om evangeliet; ja, även om vi har tuggat oss ige-
nom varje bok från de tidiga kyrkofäderna, reformatorerna, purita-
nerna och alla andra teologer fram till dags dato, kan vi vara förvis-
sade om att vi inte ens nått fram till foten av detta Mount Everest
som vi kallar evangeliet. Och även efter en evighet av evigheter
kom mer detta fortfarande att vara sant om oss!2

Vi lever i en värld som erbjuder oss nästan oändliga möjligheter,
och otaliga val pockar på vår uppmärksamhet. Detsamma kan sägas
om den kristna tron och det breda utbud av teologiska frågor som
man kan fördjupa sig i. Det finns ett nästan oändligt antal bibliska
sanningar som man kan ägna en livstid åt att undersöka. Men ett
tema höjer sig över dem alla, och är grundläggande för att vi ska för-
stå alla de andra bibliska sanningarna: evangeliet om Jesus Kristus.
Genom detta särskilda budskap visar sig Guds makt som allra störst
i både församlingen och den enskilde troendes liv.

När vi studerar den kristna historien läser vi om män och kvinnor
som brann på ett särskilt sätt för Gud och Hans rike. Vi längtar efter

17
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2. Jonathan Edwards (1703-1758) var central i den stora väckelse – The Great Awakening –
som på 1700-talet starkt berörde de engelska kolonier i det blivande USA, men var också
en av sin tids stora filosofer och teologer. Charles Spurgeon (1834-1892) kallas ofta ”Pre -
di kanternas furste” och var främst verksam i Metropolitan Tabernacle, London, och den
väckelse som gick fram där under 1800-talet senare del. Flera av Spurgeons skrifter över-
sattes också till svenska inom den samtida evangeliska väckelserörelsen. Reformationen
är välkänd också i Sverige, med Martin Luther och Jean Calvin som de kanske mest
kända reformatorerna. Puritanerna tillhör den anglosaxiska världen där de under 1600-
talet önskade reformera Anglikanska kyrkan i en reformert riktning som har stora lik-
heter med luthersk pietism, med betoning på personlig omvändelse, ett helgat liv – som
också skulle genomsyra samhället – samt bibeltrohet och renlärighet (därav deras namn:
pure = ren). Övers. anm.



att vara som dem och undrar vad det var som gav dem denna out-
släckliga glöd. Om vi gör en noggrann undersökning av deras liv,
lära och gärning, kommer vi finna att de skilde sig åt på många sätt.
Men de hade alla en sak gemensamt – de hade fått en glimt av evan-
geliets härlighet, och denna skönhet tände deras passion och drev
dem framåt. Deras liv och det arv de har lämnat efter sig, visar att
äkta bestående passion föds ur en ständigt växande och ständigt för-
djupad förståelse av vad Gud har gjort för sitt folk i Jesu Kristi per-
son och verk – i det Han är och det Han gjort. Ingenting kan ersätta
en sådan kunskap!

Det kristna glädjebudet har sedan länge benämnts med det latins-
ka namnet evangelium, vilket betyder glädjebud eller goda nyheter.
Det är därför som troende ofta kallas för evangeliska. Vi är kristna
därför att vi finner vår identitet och mening, ja, våra liv i Kristus. Vi
är evangeliska därför att vi tror på evangeliet och anser det vara den
stora centrala sanningen i Guds uppenbarelse till mänskligheten. Det
är inte ett förord, ett ord vid dagens slut eller en reflektion; det är inte
ens en introduktionskurs till den kristna tron – nej, det är hela läro-
planen. Det är vårt livs historia, de outgrundliga rikedomar vi försö-
ker utforska och det budskap vi lever för att förkunna. Det är därför
vår kristna och evangeliska identitet framträder som bäst när evan-
geliet om Jesus Kristus är vårt enda hopp, vår enda stolthet och vår
enda ”magnifika besatthet”.

I dag utformar evangeliskt kristna så många konferenser, särskilt
för våra ungdomar, med avsikt att uppväcka den troendes passion
ge nom gemenskap, musik, vältaliga predikanter, känslomässiga
histo rier och sentimentala vädjanden. Men vad detta än lyckas upp-
väcka för känslor, går känslorna snart förlorade. Dessa upplevelser
lyckas bara göra upp små eldar i små hjärtan som brinner ut på
några få dagar.

Vi har glömt att en äkta, varaktig passion föds utifrån vår kunskap
om sanningen, närmare bestämt, evangeliets sanning. Ju mer du
kän ner eller förstår dess skönhet, desto mer kommer dess kraft att
fängsla dig. En glimt av evangeliet kommer att motivera det sant
pånyttfödda hjärtat att följa evangeliet. Varje ny glimt snabbar upp
takten ytterligare, tills vi springer med allt vi har efter priset (Fil 3:13-
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14). Det sant kristna hjärtat kan inte motstå en sådan skönhet. Detta
är dagens stora behov! Det är detta vi har förlorat, och det är detta vi
måste återfå – en passion efter att känna evangeliet och en lika stor
passion att göra evangeliet känt.

Att göra evangeliet känt
Aposteln Paulus var ett av de största redskapen för Guds rike, i den
mänskliga historien och frälsningshistorien. Han var ansvarig för att
evangeliet spreds över hela Romarriket, under en tid av förföljelse
som nästan saknar motstycke, och han är ett enastående exempel på
vad det innebär att vara en kristen tjänare. Allt detta åstadkom han
genom att i enkelhet förkunna det mest stötande budskap som nå -
gons in nått människors öron. Paulus var en exceptionellt begåvad
man, särskilt när det gäller intellekt och engagemang. Ändå var det
han själv som lärde oss att kraften i hans verksamhet inte låg i hans
begåvning, utan i att han troget förkunnade evangeliet. I sitt första
brev till korintierna skriver han denna viktiga dementi: ”Ty Kristus
har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och
det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin
kraft. ... Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi
predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hed-
ningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, pre-
dikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet” (1 Kor 1:17, 22-24).

Aposteln Paulus var i första hand predikant. Precis som Jeremia
före honom var han tvungen att predika. Evangeliet var som en brin-
nande eld instängd i hans innersta som han inte kunde uthärda 
(Jer 20:9). För korintierna förklarade han: ”Jag tror, därför talar jag”
(2 Kor 4:13). Och: ”Ve mig om jag inte predikar evangelium!” (1 Kor
9:16) Att uppskatta evangeliet och förkunnelsen av det på detta
djupgående sätt kan inte fejkas, om det inte verkligen finns i för-
kunnarens hjärta, men när det väl finns där, kan det inte hållas gömt.

Gud kallar alla möjliga sorters människor att bära evangeliebud-
skapets börda. En del av dem är mer lugna och allvarsamma, medan
andra är mer lättsamma och gladlynta. Kommer samtalet in på evan-
geliet, däremot, förändras predikantens ansikte, och det tycks som
om en helt annan människa står framför oss. Evigheten är etsad över

19

ETT EVANGELIUM ATT KÄNNA OCH GÖRA KÄNT



hela ansiktet, slöjan är borttagen och evangeliets härlighet lyser fram
med en oförställd passion. En sådan man har inte tid för charmiga
berättelser, moraliska anekdoter eller att dela vad som ligger på hans
hjärta. Han har kommit för att predika, och han måste predika! Han
kan inte vila förrän människorna har hört från Gud. Om Abrahams
tjänare inte kunde äta förrän han hade överlämnat budskapet från
sin herre Abraham (1 Mos 24:33), hur mycket mindre kan då evan-
gelieförkunnaren stå lugn och ledig innan han överlämnat det dyr-
bara evangeliet som han har fått sig anförtrott! (Gal 2:7; 1 Thess 2:4;
1 Tim 1:11;6:20; 2 Tim 1:14; Tit 1:3)

Även om många skulle hålla med oss så här långt verkar det mes-
tadels som att en sådan passionerad förkunnelse har blivit omodern.
Många skulle säga att det saknar den förfining och sofistikering som
krävs för att uppnå önskad effekt i vår moderna tid. En passionerad
predikant som djärvt och utan att be om ursäkt förkunnar sanning-
en, ses som ett hinder av den postmoderna människan, som föredrar
lite mer ödmjukhet och öppenhet gentemot andra synsätt. Det van-
ligaste argumentet är att vi helt enkelt måste ändra det sätt vi predi-
kar på, eftersom det bara ser dåraktigt ut för världen.

Denna attityd till förkunnelsen bevisar att vi som evangeliskt
krist na har förlorat våra riktmärken. Det är Gud som har bestämt att
”den dårskap som vi predikar” ska vara det instrument som för
evangeliets frälsande budskap till världen (1 Kor 1:21). Detta betyder
inte att förkunnelsen ska vara dåraktig, egendomlig eller ologisk. Men
det är Skriften som är rättesnöret för all förkunnelse, inte moderna
åsikter från en fallen och fördärvad kultur, som är vis i sina egna
ögon och som hellre vill få öronen kittlade och hjärtat roat än att höra
Herrens Ord (Rom 1:22; 2 Tim 4:3).

Aposteln Paulus predikade evangeliet vart han än kom, och vi gör
rätt i att följa hans exempel. Även om evangeliet kan delas genom
olika medier, är inget av dem förordnat på samma sätt av Gud som
just predikan. De som ständigt söker nya, innovativa sätt att kom-
municera evangeliet till en ny generation sökare, gör därför rätt i att
både påbörja och avsluta det sökandet inom Skriftens pärmar. De som
sänder ut tusentals enkäter och frågar de oomvända vad de helst vill
se i en gudstjänst, måste inse att tiotusen av dessa svar – vore de ald-
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rig så eniga – inte har samma auktoritet som den minsta bokstav
eller prick i Guds Ord (Matt 5:18). Vi måste förstå att det finns en
avgrund av oförenliga skillnader mellan det Gud har förordnat i
Skriften och det vår samtida köttsliga kultur begär.

Vi borde inte bli förvånade över att världsliga människor, både
innanför och utanför kyrkan, begär drama, musik och media istället
för evangelieförkunnelse och bibelutläggningar. Före det att Gud ger
nytt liv åt en människas hjärta, kommer hon alltid att bemöta evan-
geliet på samma sätt som de onda andarna på gadarenernas område
bemötte Herren Jesus Kristus: ”Vad har vi med dig att göra?” (Matt
8:29). Den naturliga människan kan egentligen inte uppskatta eller
intressera sig för evangeliet utan att ha blivit född på nytt av den
helige Ande, och ändå äger detta mirakel rum i en människas hjärta
genom evangeliets förkunnelse – det som hon i början föraktar.
Därför måste vi predika för köttsliga människor just det budskap de
inte vill höra, och Anden måste verka! Utan detta kan syndare se lika
mycket skönhet i evangeliet som ett svin kan se skönhet i pärlor, en
hund kan visa vördnad för helgat kött eller en blind människa kan
uppskatta en Rembrandt (Matt 7:6). Predikanter gör inte köttsliga
människor en tjänst om de bara ger dem just det som deras fallna
hjärtan begär; nej, predikanter gör människor en tjänst när de lägger
fram verklig föda för dem, tills de – genom den helige Andes mira-
kulösa verk – verkligen förstår dess värde, och smakar och ser att
Herren är god (Jes 55:1-2).

Innan vi avslutar denna kortfattade diskussion om förkunnelsen
av evangeliet, måste vi ta upp en sista invändning. Det finns en del
teorier om att vår samtida kultur inte klarar av samma förkunnelse
som gav så rik skörd under de stora väckelser och andliga uppvak-
nanden som ägde rum i det förflutna. Jonathan Edwards, George
White field, Charles Spurgeon och andra likasinnade predikanter
skul le bara bli förlöjligade, smädade och utskrattade av moderna
människor.3 Men dessa teorier bortser ifrån att dessa predikanter
faktiskt blev förlöjligade och smädade av människorna redan på sin
tid! Sann evangelieförkunnelse kommer alltid att vara en dårskap
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för varje samhälle och kultur. Alla försök att ta bort det anstötliga,
och göra förkunnelsen ”anständig” förminskar evangeliets kraft. Det
förstör även själva syftet till att Gud valt just predikan som medel att
frälsa människor: att människor inte ska sätta sitt hopp till förfining,
vältalighet eller världslig vishet, utan till Guds kraft (1 Kor 1:27-30).

Vi lever i en kultur som är bunden av synden som med järnband.
Moraliska lärdomar, behagliga levnadsregler och livserfarenheter
från en älskad talare eller andlig livscoach som talar ”från hjärtat”
har ingen verklig kraft mot detta mörker. Vi behöver predikanter
som förkunnar evangeliet om Jesus Kristus, känner Skriften och som
genom Guds nåd kan möta vilken kultur som helst och ropa: ”Så
säger Herren!”
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KAPITEL TVÅ

ETT EVANGELIUM ATT TA EMOT

Som ni tog emot och står fasta i.
1 Kor 15:1

Eftersom evangeliet är Guds budskap till mänskligheten, kan vi
förvänta oss att det väcker någon sorts reaktion och kräver nå -
gon form av gensvar. Vår text visar oss att när församlingen i

Korint fick höra evangeliet, tog de både emot det på ett sätt som står
i relation till dess värde, och gjorde det till grunden som de stod på
inför Gud. Om vi ska få det rätt ställt hos Gud, måste vi göra samma
sak.

Att ta emot evangeliet
För att en människa ska bli frälst, måste han eller hon, genom Guds
nåd, ta emot evangeliet. Men vad betyder detta? Det är inget speci-
ellt med orden ”tog emot”, varken på svenska eller nytestamentlig
grekiska, men när det sätts i samband med evangeliet blir det något
alldeles speciellt, ja, ett av Skriftens mest radikala ord.

För det första: när två saker står i rak motsats till varandra, måste
man – om man ska ta emot det ena – samtidigt förkasta det andra.
Eftersom det inte finns någon samhörighet eller vänskap mellan
evan geliet och världen, innebär detta att man måste förkasta världen
för att ta emot evangeliet. Detta visar just hur radikalt det kan vara
att ta emot evangeliet. Att ta emot och följa evangeliets kallelse inne-
bär att man förkastar allt som kan ses med ögat och hållas i handen,
i utbyte mot det som inte kan ses (Hebr 11:1, 7, 27; 1 Petr 1:8). Det
innebär att man förkastar den personliga autonomin och rätten till
självbestämmande för att bli slav under en Messias som dog för två
tusen år sedan, dömd som en hädare och fiende till statsmakten. Det
innebär att man förkastar majoriteten och dess åsikter, för att förena
sig med en starkt kritiserad och till synes obetydlig minoritet som
kallas församlingen. Det innebär att man riskerar allting i detta korta
livet, för att man tror att denna genomborrade profet är Guds Son
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och världens Frälsare. Att ta emot evangeliet handlar inte om att
bara be en bön och bjuda in Jesus i sitt hjärta, utan man måste lägga
bort världen och godta precis alla de anspråk Kristus gör.

För det andra: den som tar emot evangeliet förlitar sig uteslutan-
de på Jesu Kristi person och verk, som den enda vägen för att få det
rätt ställt hos Gud. I allmänhet anses det ju vara farligt, eller
åtminstone ovist, att bara förlita sig på en enda sak. I vårt samhälle
ses det som dumdristigt att inte ha en plan B, en alternativ flyktväg
eller en spridning på sina investeringar; det vill säga att man lägger
alla ägg i samma korg och bränner alla broar bakom sig. Ändå är det
just detta som den som tar emot Jesus Kristus måste göra. Den krist-
na tron är exklusiv. Att verkligen ta emot Kristus innebär att kasta
bort allt hopp till allt annat än Kristus själv. Det är av denna orsak
som aposteln Paulus förklarade att den kristne är den mest ömkans-
värda av människor, om Kristus är en bluff (1 Kor 15:19). Om Han
inte är Frälsaren är den kristne förlorad, för han har ingen annan
plan eller trygghet. Genom tron har han ropat ut: ”Min Herre, på Dig
förtröstar jag. Om Du är oförmögen eller ovillig att rädda mig, ham-
nar jag i helvetet. Och jag tänker inte skaffa mig något annat att för-
trösta på!”

Om man verkligen har tagit emot evangeliet innebär det inte bara
ett förakt för och en omvändelse bort från synden, utan också ett för-
akt och en omvändelse bort från varje annan tillit än den till Kristus
– särskilt tilliten till sig själv. Det är därför som en person som verk-
ligen blivit omvänd nästan blir illamående vid minsta antydan att
den rätta ställningen inför Gud skulle vara resultatet av egen förmå-
ga eller förtjänst. Även om det nya livet i Kristus leder till goda gär-
ningar, har han eller hon slängt bort allt hopp om att goda gärning-
ar skulle leda till frälsning, och förlitar sig uteslutande på Kristi per-
son och fullkomliga verk.

För det tredje: att ta emot evangeliet innebär att öppna upp eller
utsätta hela sitt liv för Jesu Kristi herravälde. Modern evangelieför-
kunnelse säger ofta till människor att de ska ”göra Jesus till Herre i
sina liv”. Det vore bättre att säga till dem att Jesus är Herren i deras
liv, vare sig de just nu böjer sina knän för Honom i kärlek eller kny-
ter sina händer emot Honom i hat. Skriften förkunnar att Gud har
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gjort denne Jesus, som vi har korsfäst, både till Herre och Messias
(Apg 2:36). Han har insatt Sin Kung på Sitt heliga berg och ler åt dem
som försöker resa sig upp mot Honom (Ps 2:4-6). Gud kallar inte
människor till att göra Jesus till Herre (som om de hade den makten),
utan att leva i absolut underkastelse till den som Gud redan har gjort
till Herre. Därför måste den människa som vill ta del i evangeliets
löften, först avgöra om hon är villig att överlämna hela sin autonomi
och sitt självbestämmande till evangeliets Herre.

Som evangelieförkunnare måste vi vara tydliga med vilka villkor
som gäller för detta utbyte, och inte minimera eller släta över dem så
att de blir knappt urskiljbara. Vi måste erkänna att vi inte har varit
helt ärliga, förrän vi har förklarat för sökare att den som tar emot
Kris tus samtidigt gör det mest förnuftiga och det mest farliga man
kan göra. Precis som C.S. Lewis Aslan i Häxan och lejonet är Jesus inte
något tamt lejon, och Han är verkligen inte ofarlig. Han har rätten att
begära vad som helst av dem som bekänner att Han är Herre. Sam -
me Jesus som bjuder alla trötta att komma, kan också begära allt av
dem – Han kan till och med sända ut dem att mista sina liv för Hans
skull i denna mörka och fallna värld (Matt 11:28; 10:16, 39). De som
inte förstår faran i evangeliets kallelse, har endast hört en vag kallelse.
Men de som hör och – genom nåd och trots faran – ger sitt bifall till
kallelsen har gjort någonting väldigt förnuftigt. För vad kan vara
mer förståndigt än att följa den allsmäktige Skaparen, som uppehål-
ler hela universum, som har älskat Sitt folk med evig kärlek, friköpt
dem med Sitt eget blod och uppvisat en kompromisslös trohet till
varje löfte Han gett? (Kol 1:15-17; Hebr 1:3; Jer 31:3; Upp 5:9; Hebr
13:5; 2 Tim 2:13; 2 Kor 1:20; Matt 28:20) Men även om Han inte hade
varit sådan, och om all godhet inte fanns i Honom, hade det ändå va -
rit det mest förnuftiga att följa Honom, för vem kan stå emot Hans
vilja (Rom 9:19; 2 Krön 20:6; Job 9:12; Dan 4:32). Det är av dessa orsa-
ker, och många många fler, som aposteln uppmanar oss att ”frambä-
ra [våra] kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud”
och kallar det vår andliga eller ”skäliga” gudstjänst (Rom 12:1).

För det fjärde: att ta emot evangeliet innebär att man tar emot en
helt annan syn på verkligheten där Kristus är alltings epicentrum.
Det är därför som teologer talar om frälsningen och det kristna livet
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som ”kristocentriskt”. Han blir centrum för vårt universum – källan,
syftet, målet och motivationen för allt vi är och allt vi gör. När en
människa tar emot evangeliet börjar hela hennes liv att levas i ett
annorlunda sammanhang – sammanhanget Jesus Kristus. Även om
de utvärtes tecknen på en sann omvändelse just för stunden kan vara
odramatiska, blir de på lång sikt monumentala. Som när en liten sten
kastats mitt i en sjö, kommer ringarna av evangeliet så småningom nå
ut över hela den kristnes liv och vidröra varje strand. Den sant om -
vände tar inte emot evangeliet som ett tillägg till sitt tidigare liv, utan
i utbyte mot det. Att ta emot det ena är att bli av med det andra.
Detta är Jesu tydliga undervisning: ”Den som vill bevara sitt liv skall
mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna
det” (Matt 16:25).

Till sist: att ta emot evangeliet innebär att man tar emot Kristus
som den enda källan och näringen för ens liv. Man kan inte ta emot
Kristus som en del av sitt liv eller som ett tillägg till allt de goda man
redan har förutom Honom. Han är inte en liten accessoar som pry-
der livet och gör det bättre. När vi tar emot evangeliet blir Han vårt
liv (Kol 3:4).

Det finns inte mycket som är mer hädiskt än när en predikant
berömmer den icke troende för det underbara liv han ordnat åt sig
själv, hyllar allting han åstadkommit och sedan lägger till att han
bara saknar en sak: han behöver Jesus för att göra det hela komplett.
Det var inte denna attityd aposteln Paulus hade. Han räknade till
och med de mest förträffliga sakerna i sitt tidigare liv som skräp i
jämförelse med Kristus (Fil 3:7-8). Vi får aldrig framställa Kristus för
den icke troende som grädden på ett redan underbart liv. Den som
inte tror måste inse att han inte har något liv, och att alla hans per-
sonliga bedrifter innan han tog emot Kristus är monument till hans
egen förgänglighet; gjorda av sand och snart borta.

Jesus lärde: ”Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Män -
niskosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er” (Joh 6:53).
Detta ”hårda tal” betyder att Kristus måste bli själva näringen som
håller oss vid liv, och inte bara en krydda eller ett tillskott (Joh 6:60).

För den troende är Jesus mannat som kommer ner från himlen,
klippan som flödar av levande vatten mitt i en öken, och vinträdet

26



som han förblir i, får liv och fruktsamhet ifrån (Joh 6:31-35, 41,47-
51,58; 1 Kor 10:4; Joh 15:5-6). Den troende som verkligen tagit del av
Kristus slutar att ägna sin tid åt det som inte är bröd och inte kan
mätta, och fortsätter att söka det bröd som kommer ner från himlen,
så att han kan äta av det och inte dö (Jes 55:2; Joh 6:50).

Ropet från evangeliets förkunnare bör inte bara vara att männi-
skor ska omvända sig, utan också att de ska ta emot. Predikanten ska
inte bara avslöja och förkasta den här tidsålderns otillfredsställande
foder, utan måste också leda människor till den enda plats där de
kan finna sann föda. Han måste uppmana alla människor på samma
sätt som David: ”O, smaka och se att HERREN är god” (Ps 34:9). Dess -
utom måste han varna alla människor: beviset på att en person har
smakat Kristus på ett sant och frälsande sätt, är att han fortsätter att
smaka, fortsätter att finna sin tillfredsställelse i Kristus och inte står
ut med tanken att någonsin skiljas från Honom.

Att stå i evangeliet
Utifrån vår text får vi inte bara veta att vi ska ta emot evangeliet utan
också att vi ska stå fasta i det! Paulus skriver: ”Jag vill påminna er
om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står
fasta i.” Denna enkla påminnelse talar om två skilda, men relaterade
sanningar. Den första har att göra med den troendes position inför
Gud på grund av evangeliet, och den andra har att göra med den tro-
endes övertygelse eller beslut angående evangeliet. Båda dessa san-
ningar har långtgående konsekvenser i den troendes liv. Den förra
handlar om den storslagna grundsten som den kristnes tro måste
vila på: han kan stå inför Gud i Kristus och evangeliet. Den senare är
ett kraftfullt medel i formandet av den kristnes liv: han har ställt sig
på evangeliet, och ingenting kan rubba honom.

En grundläggande sanning i biblisk kristen tro är att den troende
har en rätt ställning hos Gud i evangeliet – i Kristus allena. I sina
psal mer ställer David oss inför människans största dilemma: ”Vem
får gå upp på HERRENS berg? Vem får träda in i hans helgedom?
Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder
sin själ till lögn och inte svär falskt” (Ps 24:3-4). Varje person som har
bara den vagaste öppenhet för att det finns en personlig och mora-
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lisk Gud måste skälva vid blotta tanken på Davids fråga. Såvida han
inte är imbecill eller har ett helt avtrubbat, obrukbart samvete, måste
han inse att han inte äger de nödvändiga kvalifikationerna för att stå
godkänd inför hela jordens Domare (Ps 14:1; 53:1). Skriften säger att
om han tittar i sitt eget inre, kommer han finna att hans hjärta är
bedrägligare än allt annat (Jer 17:9). Om han börjar betrakta sitt eget
sinne, kommer han finna att det hyser ondskefulla tankar (Jer 4:14).
Om han beslutar sig för att lyssna på vad han själv säger, kommer
han bli varse att det är fullt av svek, förbannelse och bitterhet (Rom
3:13-14). Om han ser på sina händer får han se att de är befläckade
med det som kvarstår från oräkneliga missgärningar. Om han, i
desperation, försöker täcka över sin skam genom att klä sig själv i de
mest rättfärdiga gärningar, kommer han finna att han är klädd i den
orenes smutsiga klädnad (Jes 64:6). Om han så tvättade sig med soda
och aldrig så mycket såpa, skulle ändå fläckarna från hans synd fin-
nas kvar (Jer 2:22). Vart han än vänder sig finner han sig anklagad,
fördömd och utan hopp.

Det är i denna stund av absolut hjälplöshet och total uppgivenhet
som den upplyste och pånyttfödde syndaren ser till Kristus och fin-
ner sitt hopp i Honom. Han vänder sig från självrättfärdigheten, tror
och blir förklarad rättfärdig av nåd allena genom tron allena (Ef 2:8-
9). Från och med nu bär han de två särmärken som betecknar en kris-
ten: han berömmer sig av Jesus Kristus, och han förlitar sig inte på
köttet (Fil 3:3). Han har gått in i det stora sällskap av heliga som trott
på Gud, och fått detta tillräknat sig som rättfärdighet (1 Mos 15:6;
Gal 3:6). Han har slängt sig själv på Kristus allena och vill inte kom -
ma bort från Honom. Han är övertygad om att han får gå upp på
Herrens berg och träda in i hans helgedom, enbart på grund av Kristi
person och förtjänst. För att parafrasera den gamla psalmen: ”Hans
hopp står ej till något mer, än Jesu blods rättfärdighet. Ej ens sin egen
goda kraft, han litar fullt till Jesu namn. På Kristus klippan står han
fast, allt annat här är lösan sand; allt annat här är lösan sand.”4

Den kristna tron utlovar en rätt ställning hos Gud genom Kristus
allena. Eftersom detta är sant måste vi med bestämdhet hålla fast vid
evangeliet och stå på det. Det är bra att känna till att ”står fasta” är
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en översättning av det grekiska verbet hístämi, den vanliga termen
som används för den fysiska handlingen att ”stå”. Men i Nya testa-
mentet används det ofta för att beteckna övertygelse, beslutsamhet,
ståndaktighet, fasthet eller att vara orubblig och obeveklig. När
Paulus talar om andlig krigföring använder han detta ord tre gång-
er för att uppmana de troende att ”stå emot djävulens listiga
angrepp” (Ef 6:11, 13,14). Från ett besläktat verb5 förstår vi även att
de troende ska ”stå fasta” i Herren, i tron, i Guds nåd och i apostlar-
nas läror (Fil 4:1; 1 Thess 3:8; 1 Kor 16:13; 1 Petr 5:12; 2 Thess 2:15).

Framför allt måste den troende stå fast i evangeliet och inte låta sig
förflyttas ifrån det. Om denna grundsten avlägsnas faller hela bygg-
naden. Det är därför som aposteln Paulus gav en av sina skarpaste
förmaningar till församlingen i Galatien: ”Jag är förvånad över att ni
så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd
och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något an -
nat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill för-
vränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en
ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad
vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har
sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i
strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannel-
se” (Gal 1:6-9).

Varje ord och lära i Skriften är viktig, men en del läror väger tyng-
re än andra. Vår eviga frälsning beror inte på någon nyansskillnad i
ecklesiologi eller eskatologi6, men den beror faktiskt helt och hållet
på evangeliet. Under denna jordiska pilgrimsfärd kan de mest efter -
tänk samma och mogna kristna ändra åsikt i fråga om många mindre
lärosatser i tron; men de får inte, de kan inte låta sig rubbas från
evangeliets väsentliga läror (Kol 1:22-23). De män, kvinnor, ungdo-
mar och barn som verkligen har tagit emot evangeliet kommer att stå
fast i det, och genom att stå fast visar de att de verkligen har tagit
emot det.

Vi lever i en värld som är fientlig mot evangeliet om Jesus Kristus
och hyser förakt mot det. Denna värld är dessutom i den ondes våld,
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som står emot evangeliet mer än någon annan lära och gärna skulle
utrota det ur universum, om han bara kunde (1 Joh 5:19). Faktum är
att djävulen med glädje skulle lägga en bibel i varje människas hand
och få dem att lyda varje bud, i utbyte mot att vi gav honom evan-
geliet. Utan evangeliet faller hela kristendomens trossystem och blir
till intet.

Som troende måste vi inte bara ta emot evangeliet, utan även stå
fasta i det. Vi får inte vara okunniga om djävulens listiga planer så
att han överrumplar oss (2 Kor 2:11). När låtsas-frälsare försöker stjä-
la vår tillit till Kristus, får vi inte låta oss lockas iväg! När lagiska
människor försöker foga någonting till vårt förtroende för Kristus,
får vi inte ge efter för dem. När självutnämnda profeter försöker
ompaketera evangeliet för att få det att verka mer relevant eller lock-
ande för kulturen, får vi inte följa efter dem. När anklagaren pekar
på vår synd och hånar vårt hopp om härligheten, måste vi peka mot
evangeliet och stå fasta i det. När hans anklagelser byts ut till smick-
er och han påstår att vår fromhet är värd att belönas, måste vi avsä-
ga oss honom med orden: ”För min del vill jag aldrig berömma mig
av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen
är korsfäst för mig och jag för världen” (Gal 6:14).
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KAPITEL TRE
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Och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som
jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgä-
ves att ni kom till tro.
1 Kor 15:2

Alla läror i den kristna tron måste balanseras mot varandra. Vi
löper stor risk att hamna fel varje gång vi överdriver bety-
delsen av en sanning, på ett sätt som nedvärderar eller för-

nekar andra. Men det är omöjligt att överskatta eller överbetona
evan geliets storslagenhet. Det är omöjligt att lägga för stor betoning
vid evangeliet. Denna sanning förstår vi av det faktum att evangeli-
et är det allra viktigaste som Gud uppenbarat för människan, och det
enda budskap genom vilket människor kan bli frälsta. Följaktligen är
det också det budskap vi måste hålla orubbligt fast vid. Visst är det
farligt att lämna även den minsta av de bibliska sanningarna, men vi
kan missförstå många saker utan att detta sätter vår eviga framtid på
spel. Men att ha fel när det gäller evangeliet är att ha fel om allt! Om
man inte ger evangeliet företräde har man missförstått allting!

Ett evangelium som frälser
I vår text översätts frasen ni blir frälsta från ett verb i presens som
beskriver både en ”pågående process och en framtida verklighet”.7
Det kan översättas: ”genom vilket ni är och blir frälsta.” Det är vik-
tigt att komma ihåg att Bibeln beskriver frälsningen i tre tidsformer
– dåtid, nutid och framtid. Ignoreras någon av dessa tre tidsformer,
eller aspekter, på frälsningen kommer vi få en skev eller ohälsosam
syn på frälsningen som helhet. I det förgångna (dåtid) frälste Gud
den troende från syndens fördömelse. Detta ägde rum vid omvän-
delsen, när den kristne kom till tro på Guds vittnesbörd om evange-
liet, och det räknades honom till rättfärdighet (Rom 4:20-22). I
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Skriften kallas detta ofta för rättfärdiggörelse (Rom 5:1).
I nutid håller den troende på att bli frälst från syndens makt. Detta

sker gradvis och beskrivs i Nya testamentet som en fortgående hel-
gelse. Den troende är Guds verk, och Gud verkar i både hans vilja
och gärning, för att Hans goda vilja ska ske (Ef 2:10; Fil 2:13). Genom
Ordet och Anden, prövningar och lidanden, välsignelse och tuktan,
förvandlar Gud den troende och leder hela hans eller hennes liv till
att anpassas till Jesu Kristi avbild (Rom 8:29).

I framtiden ska den troende helt och för evigt bli frälst från syn-
dens makt och närvaro. Detta sista steg är allmänt känt som förhär-
ligandet och är lika säkert som de andra, eftersom Han som påbörjat
ett gott verk ska fullborda det (Fil 1:6). Det är detta som aposteln
Pau lus förklarar i vad som kommit att kallas för frälsningens gylle-
ne kedja: ”Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det
bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 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 rättfärdi-
ga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhär-
ligat” (Rom 8:28-30).

Vi lever i en tid där det temporära och det triviala ges en högre
plats bland Guds folk än vad de borde ha. Vi begär dessa tillfälliga
njutningar som om de faktiskt var värda vår kärlek. Men vi måste
hålla oss till en enda sanning: det största löftet i evangeliet är fräls-
ningen. Alla andra löften och fördelar bleknar i jämförelse med detta
enda: evangeliet är Guds kraft till frälsning, och var och en som åkal-
lar Herrens namn ska bli frälst (Rom 1:16; 10:13).

Enligt aposteln Petrus är frälsningen resultatet av eller målet för
den kristnes tro (1 Petr 1:9). Frälsningen är syftet bakom allt som
Kristus gjort för Sitt folk, och detta mål borde den troende längta och
sträva efter allra mest. Gud kan inte ge någon större gåva, och den
troende kan inte ha något större hopp eller motiveras bättre än av
den slutliga, fullbordade frälsningen genom evangeliet om Jesus
Kristus.

När vi inser vilka vi var utan Kristus, och vad vi förtjänade i det
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tillståndet, blir evangeliets storslagenhet ännu mycket större för oss.
Vi var syndare, både av naturen och genom våra handlingar, och så
fallna i synd att vi var fördärvade. Vi var lagbrytare och kriminella,
och saknade helt ursäkt eller försvar inför Guds rättvisa domstol (Ef
2:1-3; Rom 3:10-19). Vi förtjänade ingenting mindre än döden och
evig fördömelse, men blir nu räddade genom Guds Sons eget blod.
Medan vi var hjälplösa syndare och fiender till Gud, dog Kristus i de
ogudaktigas ställe (Rom 5:6-10). Genom Honom har vi, som en gång
var långt borta, kommit nära (Ef 2:13). I Honom är vi friköpta genom
hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av Hans rika
nåd (Ef 1:7). Vi är räddade från synden, försonade med Gud och
förda in i gemenskap med Honom som söner och döttrar! Vad mer
kan vi önska, eller vad mer kan vi begära? Är inte frälsningens gåva
genom Guds egen Sons blod nog för att våra hjärtan ska överflöda
av tacksamhet i evigheters evighet? Är detta inte nog för att motive-
ra oss att leva för Honom som dog? Vilka andra löften skulle vi ha
behov av? Skulle vi leva för Honom med större iver om Han inte
bara lovat oss frälsning utan även helande, ett bekymmersfritt liv,
rikedom och berömmelse? Vad är allt detta jämfört med frälsningens
gåva, och gåvan att få känna Honom? Bort med allt det som försöker
locka oss till hängivenhet genom att lova oss något annat än Jesus
Kristus. 

Om alla som du någonsin älskat rycktes från dig, din kropp låg och
ruttnade på dynghögen och ditt namn blev draget i smutsen av både
vänner och fiender, skulle du ändå finna all hängivenhet du behöver
för att älska, prisa och tjäna Honom i detta enda: Han utgöt Sitt eget
blod för din själ. Det är denna heliga passion som ger kraft åt en ren
och fläckfri fromhet.

Hur kommer det sig då att löftet om evigt liv, i sig självt, inte läng-
re tycks ha kraften att dra människor till Kristus? Varför är nutids-
människan mer intresserad av hur evangeliet kan hjälpa henne i livet
här och nu? För det första beror det på att predikanter inte längre
predikar om domens verklighet och om helvetets fasor. När predi-
kanter undervisar bibliskt och klart om detta, börjar människorna se
att deras största behov är att bli räddade från evig fördömelse, och
de mer ”praktiska” behoven i den nuvarande tiden blir ointressanta
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i jämförelse. För det andra måste vi förstå att de flesta människorna
på gatan och många i kyrkbänkarna är köttsliga, och köttsligt sinna-
de människor värderar den här världen högre än den nästkomman-
de. Deras intresse för de saker som har med Gud och evigheten att
göra är inte så stort (Rom 8:5). De flesta skulle hellre besöka en kon-
ferens om självförtroende och självförverkligande, än att lyssna på
en enda predikan om helgelse – utan vilken ingen får se Herren
(Hebr 12:14). Många skulle resa över land och hav för att finna sitt
bästa liv nu, men skulle inte gå över gatan till en mötesserie om
lidandet på Golgata eller om hur oändligt värdefull Kristus är!

Även om det är sant att evangeliet kan förbättra ens position och
villkor i livet, och ofta gör det, måste vi som evangeliets förvaltare
hålla oss borta från lockelsen att attrahera åhörare och församlings-
medlemmar med andra löften än de om Jesus Kristus och evigt liv.
Även om det vore mer än radikalt i en tid med så många olika mo -
derna evangelisationsmetoder, skulle vi göra väl i att ropa ut till
massorna: ”Jesus Kristus lovar dig två saker: en evig frälsning att
hoppas på och ett kors att dö på. Anden och bruden säger: ’Kom.’”8

Att hålla fast vid evangeliet
Undervisningen om de troendes uthållighet är en av de mest dyrba-
ra sanningarna för den troende som har förstått den.9 Det är den
största tröst och uppmuntran att veta, att Han som påbörjat ett gott
verk i oss också kommer att fullborda det (Fil 1:6). Dessvärre har
denna lära förvrängts å det grövsta, och blivit en framträdande orsak
till att många människor lever i en falsk frälsningsvisshet, trots att de
ännu inte är omvända utan lever kvar sin synd. Detta är ett ”hårt tal”
men det är ändå sant.

I det kapitel vi studerar skriver Paulus inledningsvis att ni blir
frälsta ”om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade.” Ordet om
påbörjar en mening med ett villkor som vi inte får ignorera, och inte
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kan ta bort. Logiken är tydlig: en människa är frälst om hon håller
fast vid evangeliet, men om hon inte håller fast vid det, är hon inte
frälst. Detta är inte ett förnekande av läran om uthållighet eller stånd -
aktighet, utan förtydligar den snarare. Ingen av de som verkligen
tror och blir frälsta kommer någonsin att gå förlorade och lida evigt
fördärv. Guds nåd och kraft som räddade dem, kommer också att
bevara dem till den yttersta dagen. Men! – beviset på att de i sanning
tror, är att de fortsätter leva i det som har med Gud att göra, och inte
viker av från Honom. Även om de kommer att ha en kamp mot köt-
tet och råkar ut för många nederlag, kommer hela livsvandringen
visa en bestämd och märkbar utveckling i både tro och gudsfruktan.
Det är inte deras uthållighet som frälser dem eller gör att de får nåd,
men den visar att de har fått nåd och verkligen har blivit frälsta
genom tron. I klartext: beviset eller bekräftelsen på äkta omvändelse
är att den som bekänner tro till Kristus håller ut i denna tro och växer
i helgelse genom hela livsloppet. Om någon bekänner tro på Kristus
och ändå faller av, eller inte gör framsteg i gudsfruktan, betyder inte
detta att denne har förlorat sin frälsning. Det avslöjar bara att perso-
nen i själva verket aldrig hade blivit riktigt omvänd.

Denna sanning löper genom hela den undervisning som Skriften
ger om frälsningen. Jesus lärde att den som håller ut i sin tro till slu-
tet ska bli frälst (Matt 24:13). I liknelsen om såningsmannen förkla-
rade Han att det kommer att se ut som om många tar emot evange-
liet om Riket, men att de flesta kommer falla av på grund av lidande,
förföljelse, världsliga bekymmer och rikedomarnas bedräglighet
(Matt 13:21-22). Aposteln Johannes skrev om de som lämnat försam-
lingen i Efesus: ”Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss.
Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta
skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss” (1 Joh
2:19).

Det är viktigt att än en gång påpeka att dessa bibelställen inte
bort ser från att den troende är säker hos Kristus. Guds verkligt på -
nyttfödda barn kommer förbli i tron ända till slutet på grund av att
Han som påbörjat ett gott verk i honom är trofast och mäktig (Fil
1:6). Men dessa varningar fyller ändå en viktig funktion i den kristna
tron och bör inte ignoreras. De hjälper oss att se skillnaden mellan
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sann och falsk omvändelse, och de fungerar som varningar för den
troende, så att han med allt flit gör sin kallelse och utkorelse fast (2
Petr 1:5-10).

Dessa varningar är särskilt viktiga när man ser hur det står till i
den evangeliska kristenheten i väst i dag, och de betyder enormt
mycket för många som bekänner sin tro till Kristus. Många tror att
de är frälsta och sant kristna bara för att de en gång bett en bön och
bett Jesus komma in i hjärtat. Men de blev inte kvar i tron. De kom
aldrig ut från världen, eller gjorde det och gick snabbt tillbaka dit
igen. De har ingen verklig fruktan för Herren. Det finns ingen väl-
doft av gudomlig nåd i deras liv. De visar inga utvärtes tecken på
någon invärtes förvandling. Det finns inte ens den minsta tillstym-
melse av den gudomliga disciplin som Gud ger åt alla Sina barn
(Hebr 12:8). Ändå har de frälsningsvisshet på grund av ett beslut de
fattade en gång och tron att deras bön var från hjärtat. Oavsett hur
populär en sådan föreställning är, finns det ingen grund i Bibeln för
den.

Det stämmer att omvändelsen äger rum vid en särskild tidpunkt,
då människan går från död till liv genom tron på Jesus Kristus (Joh
5:24). Men biblisk visshet om att en person gått från död till liv grun-
dar sig inte bara på en undersökning av själva ögonblicket då om -
vändelsen ägde rum, utan också på en undersökning av hans eller
hennes liv efter det ögonblicket. Mitt uppe i all deras köttslighet var
det inte den tidigare omvändelseupplevelsen aposteln Paulus bad
korintierna att utvärdera; nej, han uppmanade dem att undersöka
hur de levde just nu (2 Kor 13:5).

Vi gör rätt i att följa Paulus exempel när vi själavårdar dem som
menar sig vara omvända. De måste få veta – och vi måste lära dem
– att beviset på att Gud verkligen utfört ett frälsande verk i deras för-
flutna, är att detta verk fortgått tills nu och kommer att fortgå till den
yttersta dagen. Vi är frälsta om vi håller fast vid ordet vi fick för-
kunnat för oss. Om så inte är fallet kan vi inte ha mycket till fräls-
ningsvisshet, om någon alls. Denna enkla bibliska sanning, om den
bara förkunnades riktigt, med övertygelse och medlidande, skulle
demolera den falska visshet som finns hos de otaliga skaror som sit-
ter i kyrkbänkarna, och leda till att många blev frälsta.
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Åh, att Gud ville resa upp män som förstår att falsk visshet är en
av vår tids stora farsoter; pesten som fördärvar församlingens vitt-
nesbörd. När ska vi inse att ett av de största missionsfälten i väst-
världen är kyrkbänkarna varje söndag morgon? När ska vi erkänna
att vår ytliga behandling av evangeliet, vår okunskap om hur sann
omvändelse ter sig och vår vägran att utöva församlingsdisciplin full
av medlidande har lett till denna stora och dödliga villfarelse?
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