
Växa i lärjungaskap
– beskrivet på luthersk dialekt
(Se det som hemspråksträning)



Vad är att växa i lärjungaskap/helgelse?

En vanlig bild är:

Frälsningen = trons ABC
Helgelsen = trons DEF………ÅÄÖ

= Guds gåva, evangelium
= Samarbete där människan

tar allt större ansvar



Vad är att växa i lärjungaskap/helgelse?

Problem med detta synsätt:

1) Även den kristne brottas med syndens verklighet
(1 Tim 1:15, Rom 7)

2)  Tar inte på allvar evangeliets djup
( Ef 3, 1 Petr 1:12)



Vad är att växa i lärjungaskap/helgelse?

Ett bättre synsätt:

Låta Evangeliets verklighet få lysa allt djupare i mitt 
liv och alltmer tillämpa det kristna budskapet = lag 
(det Gud vill) och evangelium (Guds frälsning)



Samuel Johnson (1709-1784)



Total-aspekt av att människan samtidigt är 
rättfärdig och syndare

Syndare Rättfärdig

Människan i sig själv Människan i Kristus – Gud 
ser henne helt rättfärdig



Den förra bilden (”totalaspekten”)
– bra för att förklara vad frälsningen är.

Helgelsen behöver en annan bild!



Partial-aspekt av att människan samtidigt är 
syndare (gammal människa) och rättfärdig (ny 

människa)

Rättfärdig
Ny människa

Syndare
Gammal människa



Partial-aspekt: 
När lag (= Guds vilja, Guds krav) och evangelium 

(=Guds gåva, Guds löften) förkunnas

Den gamla människan 
hör lagen enbart som 
hot. (Lagen i dess andra 
bruk, L2)

Den nya människan som 
lever i evangelium (E)
förstår att lagen är Guds 
goda vilja (= att följa 
Kristus) och uppfattar 
den som Guds plan för 
goda gärningar för 
medmänniskan (Lagen i 
dess tredje bruk, L3)



Partial-aspekt: 
När lag (= Guds vilja, Guds krav) och evangelium 

(=Guds gåva, Guds löften) förkunnas

L2 → E → L3 (för den nya människan) → goda gärningar

Den gamla människan hör enbart L2 → hon blir dömd 



Partial-aspekt: 
När lag (= Guds vilja, Guds krav) och evangelium 

(=Guds gåva, Guds löften) förkunnas

Resultatet blir i långa loppet att den nya människan växer till och att 
den gamla människan förminskas (= helgelse = växa i lärjungaskap)



Stormzy – Glastonbury 2019 – Blinded by 
Your Grace, Pt 2.

https://www.youtube.com/watch?v=DxsjQ967kV8

https://www.youtube.com/watch?v=DxsjQ967kV8

