
Läran om Frälsningen 

 

                    Introduktion 

 

1. När man studerar människan och synden ser man tydligt behovet av personlig 

frälsning. Kristi person och egenskaper har redan diskuterats (se Översikt av 

Bibelläror: Kristus). I denna del fokuserar vi på Kristi verk på korset och hur det 

gagnar människan i behov av frälsning. 

2. Frälsningshistoria. 

Under varje tidsålder har Gud givit frälsning. Innan korset var det okänt att Jesus 

Kristus skulle dö för människans synder. Men kravet för frälsning har alltid varit en  

förtröstan på Guds lösen för synd - även om detta var okänt eller bara beskrivet i 

offersystemet. Något som alltid fanns med i bilden var offertanken. 

 a.  Gud gav Adam och Eva kläder av djurskinn    (1 Mos 3). 

 b.  Gud accepterade Abels djuroffer  (1 Mos 4). 

 c.  Abraham offrade ett lamm  (1 Mos 22). 

 d.  Vid uttåget från Egypten krävdes offer  (1 Mos 22). 

 e.  Det Levitiska systemet som uppenbarades för Moses var centrerat runt     ....  

..........syndoffer av djur  (3 Mos 17:11). 

 

När Kristus kom som “Guds lamm”  (Joh 1:29), var världen väl förberedd av Gud för det    

slutgiltiga offret som för evigt gav försoning för människans synd. 

 

I. Försoningen - del 1. 

 

Vad åstadkom Kristus på korset? 

            

            A.  Felaktiga teorier med otillräckliga lösningar 

  

                   1.  Teori om lösen till Satan -  Kristus dog för att upphäva Satans rätt till 

människan. 

 Problem -  Gud gav inte frälsning för att “göra en deal” med Satan, en skapad  

varelse. 

 2.  Teorin om det moraliska inflytandet - Kristus dog för att påverka folk att 

komma till Gud under botgörelse.  

 Problem -  Vi behöver inte motiveras att göra bättring - vi behöver lösen för våra 

synder. 

 3.  Exempelteorin -  Kristus dog för att inspirera oss till kärlek, tro och lydnad.  

 Problem - människan kan inte frälsa sig själv genom dessa. 

 4.  Juridikteorin -  Gud åsidosatte sin rättfärdighet för att acceptera Kristi död som 

ett symboliskt offer.  

                     Problem - Guds rättfärdighet måste tillfredsställas helt och hållet. 

 5.  Mystikteorin -  Kristi död förvandlade på något sätt vår fördärvade natur. 

 Problem - Vår natur förvandlas inte mystiskt utan vår synd måste straffas.  

 



 B.  Rätt synsätt - tillfredsställt straff 

 

          1.  Definition:  Kristi ställföreträdande död tillfredsställde Guds vrede över synden. 

       a.  Bibliskt nyckelord -  Försoning (blidka, beveka) 

   - Guds vrede över synden är ofrånkomlig och rätt  (Rom 1:18, 28-32; 2:2). 

   - Bara döden kan tillfredsställa Guds vrede över synd. Gud har ordnat det så   

...                  att Hans vrede stillas av en ställföreträdande död. 

     Offer i Gamla Testamentet var Guds utvalda temporära ersättning. Kristus 

     är den fullkomliga och slutgiltiga ersättaren. De som förkastar Kristi 

     Ersättningsdöd kommer att få uppleva Guds eviga vrede                               

    (Joh 3:36; 2 Tess 1:9; Upp 21:8).  

1 Joh 4:10 - I kärlek sände Gud sin Son för att bära  hans vrede över synden.    

1 Joh 2:2 - Kristi död räckte för att bära Guds vrede för hela  världen.  

 Rom 3:21-26 - Genom förtröstan på Kristus, försoningen, är vi befriade från   

...Guds vrede. 

b.  Andra nyckelord och begrepp som förklarar det tillfredsställda straffet. 

 1). Ersättning (substitut) - Synden Kristus tog på sig i sin död var inte Hans  

..   utan vår.  

 2 Kor 5:21 - “Den (Kristus) som inte visste av synd, blev i vårt ställe   gjord  

...  till synd”.  

 Rom 3:6-8 - Kristus dog i (huper - istället för) ogudaktigas ställe/för   oss. 

 Mark 10:45 - “...och att ge sitt liv som lösen för (anti - istället för) många” 

 2). Återlösning - syndare befrias från syndens straff genom Kristi försoning. 

 Mark 10:45 - “....ge sitt liv till lösen för många” - betalning Rom 3:24; Ef 1:7 

 3). Återupprättelse - Detta är resultatet av Kristi död. Fiendeskapen mellan  

.......människa och Gud har tagits bort. 

 Rom 5:10 - “...medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom   

... .hans Sons död.” 2 Kor 5:18,19. 

 4). Rättfärdiggörelse - Troende är juridiskt frikända från sina synder   ...   

......eftersom Kristi död helt och hållet bar deras straff. 

  Rom 3:24 - “de står som rättfärdiga… av hans nåd, därför att Kristus Jesus  

 har friköpt dem.” 

  Rom 3:26 - “... ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig,  

....när Han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.” 

 

 Relationen mellan försoning och de andra nyckeltermerna för 

frälsning. 

(adapterad från Craig Glickman, Class Notes, Dallas Theological Seminary, 

Spring 1984) 

 

       

     



II. Försoningen - del II. 

 

Hur tillämpas Kristi död på individen - Hur blir vi frälsta? 

           

            A.  Val - Gud valde oss. 

         

                 1.  Definition: Från förfluten evighet valde Gud de som skulle förtrösta på honom för   

frälsning. 

2.  Skriften - Gud valde de som skulle tro. 

 Ef 1:4 - “liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att 

vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.”  

 1 Pet 1:2 - “...av Gud, Fadern, förutbestämda...” 

 Rom 8:29 - “Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också   

förutbestämt till att formas efter hans Sons bild…” 

 2 Tess 2:13 - “Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att 

Anden helgar er och ni tror sanningen.” 

 2 Tim 1:9 - “Han har frälst oss... i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett 

oss i Kristus Jesus från evighet.” 

3.  Skriften - människan har  definitivt en fri vilja att tro eller inte tro. 

 Rom 10:13 - “Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.”  

 Joh 3:16 - “för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt 

liv.” 

4. Skriften - Gud har suveränt valt oss, men vi har fri vilja i frälsningen. 

 Joh 6:37 - “Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig 

ska jag aldrig visa bort.” 

 Joh 6:37 - “Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar 

honom…” 

 - I dessa två skriftställen anger Jesus bägge sidor av myntet utan ursäkt eller   

motsägelse. Vem  som helst kan komma och inte bli bortvisad (människans fria  

vilja). 



Alla som kommer är utvalda (Guds enväldiga val - 6:44). Apg 13:48 - “de ...kom till 

tro, alla som var bestämda till evigt liv”. 

Se även Apg 16:14; 2 Thess 2:13 (valda genom tro) 

5.  Tre olika syner på vad Guds frälsningsutkorelse betyder.  

  a. Synsätt #1  - Guds utkorelse och förutbestämmelse är endast     ...     

.........    framsynthet.  “Gud visste helt enkelt vem som skulle tro.” 

             Problem:  Guds fria vilja och suveräna plan är helt och hållet utesluten.              

......       Frälsningen på så sätt enbart enligt människans vilja. Detta motsäger  .......     

,,,,,,,,,,,,,skriften om utkorelse. 

  b. Synsätt #2 - Utkorelsen var kollektiv, inte individuell. 

     “Gud utvalde gruppen - kyrkan. Vi blev utkorade när vi tror.” 

     Problem: Återigen, det finns inget av Guds del i utkorelsen om Gud bara  

.....           ..sade att det skulle finnas en grupp frälsta människor och att människan  

....           ...är den som väljer. 

  c. Synsätt #3 - Utkorelsen är personlig och verklig. 

     “Gud valde de individer som skulle tro men det är även sant att varje ...             

-..................person gör ett genuint val att tro eller inte.” 

     Problem och lösning: Medan vi inte kan förstå hur både Guds utkorelse  

...................och människans fria vilja båda är sanna samtidigt, så undervisas båda i    

...................skriften. 

6.  Exempel och illustration - vi kan inte exakt illustrera Guds oändliga sanning, men 

kanske kan dessa exempel hjälpa. Kristna upplever och accepterar kombinationen av 

Guds suveräna val och människans fria val hela tiden. Ett exempel är vår tid att dö. 

Gud bestämmer när vi ska dö. Men vårt fria val, från vårt perspektiv, kan bestämma 

när vi dör (val av väg vid en bilolycka, självmord, etc.). På samma sätt ifrågasätter vi 

inte om Gud har bestämt om vissa händelser (vem vi gifter oss med, var vi arbetar, 

etc.) samtidigt som vi fritt fattar dessa beslut. 

7.  Logiska och emotionella barriärer för att acceptera Guds suveräna vilja. 

a. “Jag kan inte acceptera att någon (min pappa, mamma, släkting, vän, etc.) 

inte är utvald. 

   1). Gud verkar vara godtycklig och kärlekslös - nej, Gud utväljer enligt    ...     

...v...kärlek (Ef 2:8) 

   2). God verkar orättvis - Nej, det är Guds nåd att någon alls är frälst (Ef    

..      2:8) 

   3). Det verkar som om Gud är ansvarig att vissa är förlorade - Nej, Gud vill  

..  . .att alla  blir frälsta (2 Pet 3:9). Människans synd är ansvarig för att  

.......någon är förlorad (Rom 2:2-5, 3:11,12). 

                      b.  “Jag kan inte acceptera som sanning det jag inte inte förstår  

                    1). Vi kan inte heller förstå treenigheten. Vi förstår inte heller hur Kristus är       

..            ....            .  helt och hållet både Gud och människa. Men bägge undervisas och är  

....              ......         sanna och accepterade. 

                   2). Den verkliga kamp vi kan ha är att acceptera något som vi inte kan  

.........................  .. ... kontrollera. Som Guds skapelse måste vi komma till rätta med och ........         

..,......                        acceptera hans kontroll och Hans sanning och helt och hållet lita på att  

...............................han gör det rätta. 

                      c.  “Om Gud har utvalt vissa behöver jag inte vittna.” 



Nej, det är Guds vilja och plan att vi är hans verktyg för att fullborda hans 

frälsningsplan för människor. Vi är befallda att berätta för andra, så vi måste 

vara lydiga (Matt 28:19,20). Ja, alla de utvalda blir frälsta, men om vi inte 

delar evangeliet har vi varit olydiga och missat de möjligheter Gud gett oss 

(Rom 10:14). Vi är ansvariga för det mänskliga perspektivet. “Och hur ska de 

kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen 

predikar?” (Rom 10:13). Tänk efter. Det finns icke-frälsta utvalda runt 

omkring dig. Du kan vara den som berättar de goda nyheterna. 

 

Sammanfattning: 

Både Guds utkorelse och människans fria vilja är sanna. Det är både uppenbart och 

betonat att människor antingen måste välja att förtrösta på Kristus för frälsningen eller gå 

förlorade. Vi måste berätta för dem, men när vi talar med dem kan vi vila i att Gud är 

suverän och att alla de som han utväljer blir frälsta. 

 

B. Tro - Vi väljer att förtrösta på Kristus. 

 

Inledning 

Vi har redan diskuterat att människan måste välja att komma till Kristus för frälsning. 

Men, vad exakt är det som en person måste göra för att bli frälst? Hur kan en person få 

del av välsignelserna i Kristi död? Vilka val eller beslut måste göras? Dessa viktiga frågor 

besvaras när vi diskuterar de tre följande viktiga ämnena: 1. Vad är evangeliet? 2. Vad 

måste en person göra för att bli frälst? 3. Vad evangeliet inte är. 

 

1.  Vad är evangeliet? 

a. Evangeliets innebörd är helt enkelt att “Kristus dog för våra synder och 

uppstod” (1 Kor 15:3-5 - hans begravning bevisade att han dog; hans 

uppståndelse bevisade att han uppstod). Evangeliets budskap är att Kristus dog 

och uppstod för att ta vårt straff för synd och att ge oss evigt liv. 

b. Det gensvar som behövs till evangeliet om frälsning är helt enkelt “endast 

förtrösta (tro) på Kristi död som betalar för synderna”. 

 

2.  Vad måste en person göra för att bli frälst? 

Nyckelordet                               Nyckelordet i Nya testamentet som beskriver vad man måste göra för att få 

evigt liv är “tro”. Ordet “tro” betyder mer än att tro på ett faktum. Det betyder 

att lita på eller förtrösta på ett faktum. Det är en sak att tro att en båt kan ta dig 

till andra sidan sjön, men en annan sak att vara lita på båten och stiga i den. 

Det är vad “ tro på Kristus för evigt liv” betyder. “Tro” på Kristus i Bibeln betyder 

detsamma. Nedan är några av de viktigaste skriftställen som undervisar att allt 

en person behöver göra för att ha evigt liv är att förtrösta på att Kristus att 

betalat för deras synder. 

 

                                                Andra beskrivningar av “evigt liv” man finner i dessa skriftställen är “frälsning, 

frälst, rättfärdiggörelse, rättfärdig”. Ordet “nåd” beskriver hela processen där 

Gud ger evigt liv som en gåva - utan gärningar - till dem som tror. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Vart och ett                               Vart och ett av följande skriftställen innehåller nyckelord för att förklara vad vi 

måste göra för att ta emot evigt liv:   Joh 1:12; 3:16; 3:36; 5:24; 6:40; 

6:47,48,51; 7:37,38; Apg 10:43; 16:30,31; Rom 1:16; 3:22; 3:27,28; 5:1; 6:23; 

1 Kor 15:1-4; Gal 2:16; 3:22; Ef 1:13; 2:1-10 (speciellt 8,9);1 Tess 5:9;1 Tim 

1:15,16; 2 Tim 3:15; Tit 3:4-7; 1 Joh 5:11-13. 

 

3.  Vad evangeliet inte är. 

a. Problem - Att lägga till något till evangeliet. 

Om evangeliet innebär “endast förtrösta på Kristus att Han betalat för dina 

synder,” så är det att fördärva evangeliet när man lägger till något krav              

(Gal 1:6-9). 

Exempel: 

  1). Förtrösta på Kristus och gör goda gärningar. 

       Nej, detta är frälsning genom gärningar (se Ef 2:8,9). Om vi tror att goda   

....  gärningar hjälper oss att bli frälsta, så förtröstar vi inte endast på Kristus. 

  2). Förtrösta på Kristus och bli döpt. 

       Nej, vattendop är ett yttre tecken på att vi är frälsta (Apg 2:41). 

  3). Förtrösta på Kristus och gör Jesus till Herre i ditt liv. 

       Nej, detta blandar ihop lärjungaskap (följa, lyda och tjäna Kristus) med     

......frälsning (förtrösta endast på Kristus). Detta synsätt kallas “Lordship  

......Salvation” och hävdar att för att bli frälst måste en person även lova att  

......helt och hållet följa Kristus. 

 

b. Problem - Att röra ihop evangeliet. 

Välmenande kristna använder ofta fraser som faktiskt missleder de som som 

behöver förstå evangeliet. 

  1). “Be Jesus komma in i hjärtat” - detta används ofta med barn, men det   

.....kan bara förvirra dem. Vad betyder det att “be Jesus komma in i hjärtat”?   

.....De verkliga frågorna är: Jag är en syndare, Kristus dog för mina synder och  

.....jag måste förtrösta endast på Kristus. Det är vad ett barn måste förstå och  

.....fatta beslut om. 

  2). “Gör Jesus till Herre i ditt liv”. “Gör Kristus till nummer ett i ditt liv.” Dessa   

.....uttalande beskriver  “Lordship Salvation” (se ovan). Vi bör underordna oss 

.....Kristi herravälde (lyda hans befallningar), men det är inte evangeliet. 

  3). “Acceptera Jesus som Frälsare”. “Ta emot Jesus som Frälsare”. Detta kan 

......vara rätt om det förstås rätt. Kristna kan förstå att det betyder att 

.....“förtrösta på Kristus”, men icke-troende kan undra “hur kan jag ta emot  

.....Jesus?” För katoliker betyder “ta emot Kristus” att ta nattvarden. Skriften 

.....säger aldrig att “acceptera Jesus” och bara en gång “ta emot” honom               

.....(Joh 1:12) och även denna referens om att judarna skulle ta emot honom   

.....förtydligas av frasen “tro på hans namn”. 

 

 

III. Evig Frälsning 



 

Frågan är här “kan en som har förtröstat på Kristus för sin frälsning någonsin förlora 

den?” Bibelns svar är “nej”. 

 

  A.  Anledningar till varför vissa kristna tror att frälsningen kan förloras. 

 

1.  De är rädda för att tro på “evig frälsning” som kunde uppmuntra till synd. “Om 

jag är frälst oavsett vad, varför inte synda mer?” 

2.  De missförstår vissa skriftställen som kan verka säga att frälsningen kan 

förloras. 

3.  De förstår inte till fullo att när en människa har förtröstat på Kristi 

försoningsverk gör Gud ett oåterkalleligt verk som inte beror på människans 

förmåga att “fortsätta att tro” eller att “fortsätta att leva rättfärdigt” (se nedan). 

 

      B.  Anledningar till att frälsningen är evig - vi kan inte förlora vår frälsning. 

 

1.  Guds plan för individens frälsning kommer att uppnås. Från utkorelsen till 

ankomsten till himlen kommer inte Guds plan omintetgöras. (Rom 8:30). 

2.  Eftersom händer när vi förtröstar på Kristus beror på Guds natur, Guds kraft 

och Guds löften som inte kan upphävas. 

 a.  Vi har fått evigt liv  (Joh 3:16, etc.).Det är inte “evigt” om det kan förloras.  

 b.  Vi får evigt liv som en gåva  (Joh 10:28; Ef 2:8; Rom 6:23). Om vi inte 

förtjänar det genom gärningar så kan vi inte heller förlora det genom gärningar. 

 c.  Vi blir Guds ägodel.  Den Gode Herden förlorar inte sina får (Joh 10:28- 

 29): Guds sigill kan inte utplånas  (Ef 1:13-14). 

 d.  Vi är “i Kristus”.  En del av Kristi “kropp” kan inte tas bort.  (1 Kor 12:13). 

 Vi kan inte gå förlorade eftersom våra liv är gömda i Kristus  (Kol 3:3).  

 Inget kan skilja oss från Kristus (Rom 8:38, 39). 

 e.  Alla våra synder är förlåtna  (Rom 3:1,23). Alla våra synder låg  

 fortfarande i framtiden när Kristus dog (de är alla betalda). Så 

 synderna kan inte förändra vår frälsningsförvissning. 

 f.  Vi blev Guds barn  (Joh 1:12). Inget kan upphäva en persons födelse.  

 g.  Gud förbinder sig till oss, för evigt och utan villkor  (2 Tim 2:13).  

     “Är vi trolösa förblir han trofast, för han kan inte förneka sig själv.” 

 

Rätt motivation att lyda Gud. 

Vad är den rätta motivationen att lyda Gud? 

 

                           Fruktan                         Kärlek 

Om man syndar förlorar man frälsningen Lyd eftersom frälsningen är evig 

(2 Kor 5:14-15) 

 

Illustration: Det bästa motivet för att tillfredsställa vår make/maka är att uppskatta deras 

förtroende till oss, inte att frukta att de ska lämna oss om vi begår misstag. 

 

   A.  Problemställen 



 

En del skriftställen kan vid första anblicken tyckas undervisa att frälsningen kan förloras. 

Här är två nödvändiga principer att komma ihåg: 

 

         1.   Otydliga verser ska alltid tolkas i ljuset av de verser som är tydliga. Eftersom 

alla verserna ovan tydligt undervisar att frälsningen är evig så borde en ärlig 

bibelstudent förstå att dessa skriftställen måste betyda något annat än förlust av 

frälsningen. 

2.  Problemställen har andra logiska och troliga tolkningar. 

 a.   En del ställen varnar troende som är frälsta av nåd (för evigt) att inte  

....... ..gå tillbaka och utöva Gamla testamentets system av lagar och offer (Gal  

....... ..5:4;Heb 6:1-8; 10:26-31). 

   Detta är inte en varning att frälsningen kan förloras, utan genom att gå  

,,,,,,,,, tillbaka till ett falskt system av yttre ting (lagen), är den troende “avfällig”. 

........ .Han blir  förhärdad och återkommer inte till ett liv av överlåten lydnad. I 

....... . detta avseende kan en troende som håller de gamla ritualerna sägas “ha 

.....  . .fallit ur nåden” (Gal 5:4), “avfallit” och “dem går det inte att föra till ny ..... 

..        omvändelse” (Heb 6:6) och “...synda med vett och vilja…. då finns det inte 

..... ..  längre något offer för synderna” (Heb 10:26). 

                         b.  Somliga skriftställen är varningar att man kan förlora belöningar eller   

             gemenskap med Gud, men handlar inte om att förlora frälsningen                       

.................  . .(1 Kor 9:24-27; Joh 15:6). 

                   c.  En del skriftställen undervisar att det är möjligt att ’’stanna av’’ att leva  

...             ...  ..ett överlåted Kristet liv (2 Pet 3:17, 1 Tim 1:19,20; 6:10). 

 

       IV.  Frälsningsförvissning 

 

“Förvissning” är relaterat till “evig frälsning”, men annorlunda. “Evig säkerhet” är det 

faktum att man inte kan förlora frälsningen. “Förvissning” är “hur kan man vara säker på 

att man (eller någon annan) är frälst?” 

 

   A.  Två grundläggande synsätt på förvissning 

 

1.  “Lordship Salvation”-synen - vi är försäkrade om frälsningen genom livsstil. 

Grunden för att utvärdera en persons frälsning är “visar deras liv det?” 

2. ”Fri nåd”-synen - vi är försäkrade om frälsning helt enkelt baserat på personlig 

tro på Kristus. 

Enda grunden för förvissning är “har en person förtröstat endast på Kristus för sin 

frälsning?” 

 

   B.  Stöd för synsättet “fri nåd”  

 

1.  Baserat på allt vi hittills diskuterat om frälsningen är det tydligt att den är en 

gåva oavsett gärningar, som ta emot genom tro allena. Därför kan 

frälsningsförvissning bara vara baserat på det faktum - “att en person förtröstat på 

Kristus” (inte “har de bevisat det med sitt liv”). 



2.  Det är sant att troende borde ha “Andens frukter” (Gal 5:22, 23). “Köttsliga” 

kristna finns verkligen (1 Kor 3:1-3). Problemet med köttsliga kristna är de lever 

och verkar som ofrälsta. 

 

         C.  Problemställen: Matteus 7:15-20; Lukas 6:43-45. 

 

1. “På deras frukt ska ni känna igen dem” (Matt 7:15-20). I Matteus 7 är Jesu 

poäng helt enkelt att falska profeter (7:15) kan identifieras genom utfalllet av 

deras liv och undervisning. Frälsning är inte i fråga här. I Luk 6:43-45 påpekar 

Jesus helt enkelt att vår utvärtes livsstil uppenbarar vår inre karaktär. Frågan är 

inte om livsstilen bevisar huruvida en person har förtröstat på Kristus för frälsning 

eller inte. 

2. “Tro utan gärningar är död” (Jak 2:14-26) 

Många säger att detta betyder att gärningar kan bevisa om vi verkligen har 

förtröstat på Kristus. Skriftstället visar skillnaden mellan två sorters kristet liv 

(levande eller död tro) istället för skillnaden mellan troende och icke-troende. 

 

Sammanfattning: 

 

1.  En individ kan veta om han/hon är frälst endast baserat på om de har förtröstat 

på Kristi försoning av deras synder (1 Joh 5:11-13). Vår “eviga frälsning” ger oss 

“förvissning” inte vår livsstil. 

2.  Även om någons livsstil ger starka ledtrådar om deras andliga form, kan vi bara 

utvärdera om de verkligen är frälsta baserat på vad de har förtröstat på - inte hur 

de lever. 

3.  En kristen kanske lever i allvarlig synd. Men har en person förtröstat på Kristus 

är de frälsta. Vad som behövs då är att bekänna synderna (1 Joh 1:9), göra 

bättring och börja leva in den seger som Anden möjliggör och Gud vill. Vi behöver 

inte ifrågasätta vår frälsning; bara växa i den. 

 


