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ATT "ARBETA PÅ SIN FRÄLSNING" 
 Många kristna är inte säkra på sin frälsning, medan andra inte är säkra på att 

Gud har förlåtit dem deras synder i det förflutna; andra tror att Gud har förlåtit 
dem, men att de måste lida i sjukdomar och på så sätt betala för sin syndiga 
livsstil. Låt oss se på ett särskilt skriftställe som används av vissa pastorer för 
att skrämma människor. 

"Därför, mina älskade, såsom I alltid förut haven varit lydiga, så 
mån I också nu med fruktan och bävan arbeta på eder frälsning, 
och det icke allenast såsom I gjorden, då jag var närvarande, utan 
ännu mycket mer nu, då jag är frånvarande. Ty Gud är den som 
verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall 
ske." Filipp. 2:12-13 

 
 Aposteln Paulus säger till oss att vi skall arbeta på vår frälsning, inte arbeta 

av den! 
 “Arbeta på” är något man gör med en sak som ett projekt eller en donation. 

Det är något som du har fått, men det är din plikt att göra något av den. 
 Paulus säger läsaren att det är Gud som verkar i oss och genom oss! 

 
"Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att 
hans goda vilja skall ske." Filipp. 2:13 

 Detta är helt i linje med den undervisning som Paulus gav församlingen i 
Efesus och upprepade för församlingen i Galatien. Ef. 2:10; Gal. 3:11-14  

 Det är både intressant och sorgligt att upptäcka i Bibeln 1917, att ordet där 
framställs som att den kristne måste "arbeta på (eller för) sin frälsning", fastän 
den grekiska texten är mycket klar på denna punkt; "arbeta ut". Detta kan 
missuppfattas; det är därför arminianismteologin från Holland lär att en 
människa blir frälst av nåd, men för att kunna behålla sin frälsning måste hon 
arbeta för den, annars kan den gå förlorad.  

NÄR FÅR EN KRISTEN EVIGT LIV? 
 Enligt arminianismen får man evigt liv i himlen när döden inträder, om 

personen har lyckats samla ihop tillräckligt många goda gärningar. Detta 
skapar en stor konflikt inom den kristne som tror på denna doktrin. Den ger 
ingen säkerhet, utan man brottas ständigt med denna fråga: “Gör jag 



tillräckligt många goda gärningar för att klara mig?” Eftersom ingen kan tala 
om exakt hur många goda gärningar som måste till, håller detta den kristne i 
ångest hela livet. Denna doktrin omfattas av många pingstförsamlingar, 
metodister, lutheraner, osv. 

 Bibeln lär oss precis det motsatta, se följande bibelreferenser: Joh. 3:15-18, 
10:27-30, 11:25-26, 17:5-22; 1 Joh. 5:4-14 

 Enligt Bibeln kan jag slå fast följande: När vi ångrar våra synder och tar 
emot Jesus som vår personlige Herre och Frälsare, sköljs vi rena i Jesu 
blod och är förlåtna alla de synder som vi har gjort, gör just nu och gör i 
framtiden! Vi har redan ett evigt liv i Himlen. Apg. 3:19 

 Arminianismen ger dig bara möjlighet att hoppas på ett evigt liv i himlen, vid 
dödens port, medan Bibeln ger oss evigt liv i det ögonblick vi blir födda på 
nytt!  

KAN JAG SYNDA UTAN KONSEKVENSER? 
 Här vill jag citera aposteln Paulus, “Bort det!” Rom. 3:23-31 
 Alla mina synder i det förflutna är utraderade; de existerar inte mer. Gud har 

också förlåtit mig alla framtida synder, men Han håller mig ansvarig för mina 
handlingar.  Det är detta Paulus talar om när han säger att vi ska arbeta på 
vår frälsning. Varje kristen har möjlighet att ångra sina synder medan livet 
fortsätter. 1 Kor. 11:27-33; 1 Joh. 1:4-10 

KRISTI DOMARSÄTE  
 Kristi domarsäte är den domstol som alla kristna får möta för en redogörelse 

för sina liv från det de blev frälsta fram till deras död. Paulus lade fram detta 
på ett tydligt sätt. 1 Kor. 3:11-15; 2 Kor. 5:10-11 

 Jesus sade oss att denna dom skulle ske snabbt och vara svår. Matt. 5:23-26 
 Domen över varje kristen kommer att falla redan när vi lever här nere; Guds 

syfte med detta är inte destruktivt utan återlösande. Gal. 6:7-9; Hebr. 12:1-13 
 Hör de Goda Nyheterna: Varje kristen har den underbara möjligheten att 

kunna be om förlåtelse närsomhelst och låta varje synd som han bär på 
försvinna i nådens hav! Gud förlåter! 

HUR MYCKET KAN GUD FÖRLÅTA?  
 När Gud förlåter, glömmer han! Så långt som öster är ifrån väster, kastar han 

våra synder och missgärningar. Så väldig är Guds nåd! Psalm 103:1-22 
 Kvinnan som hade gjort äktenskapsbrott blev förlåten av Jesus och tillsagd att 

"gå och synda ej mer." Joh. 8:3-11 
 Det finns inte längre någon fördömelse. Rom. 8:1-17 



 När en kristen har bett om förlåtelse för sina synder, krävs han inte på någon 
betalning för detta, det krävs ingen sådan, för Jesus har betalat allt!   

 Ångest och skuld måste ge vika!  1 Joh. 4:13-19 

FÖRLÅT, GLÖM, OCH TA EMOT GUDS KÄRLEK! 
 En mördare kan få förlåtelse, men han måste ändå ta emot det straff han får 

av människor. 
 En man som tagit ut skilsmässa kan få förlåtelse, men han måste ändå betala 

underhåll för sina barn. 
 Vilken kriminell som helst kan få förlåtelse, men han måste ändå ersätta 

skadan.  
 Om en människa har förstört sin kropp med alkohol, droger, skräpmat osv. 

finns det förlåtelse och helande för kroppen. 2 Kor. 5:17-18; 1 Petr. 2:24 
 Lev i Guds kärlek genom att förlåta och acceptera dig själv!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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