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Helgelse, del 1: Älska inte världen 
 
Inledning. Som utgångspunkt för detta studium ska vi ta den text från Johannes första brev 
som titeln ovan är hämtad från: 
 
Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte 
Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och 
högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och 
dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.  (1 Joh 2:15-17) 
 
Vi kan med Bibeln som grund tala om frälsningen i tre olika tempus, och vi visar det 
inledningsvis genom att hänvisa till aposteln Petrus innan vi återvänder till Johannes:  

1) Dåtid: den frälsning vi upplevde när vi omvände oss, kom till tro på Herren Jesus Kristus 
och lät döpa oss (1 Petr 1:3,23),  

2) Nutid: den frälsning som kontinuerligt utverkas av Anden i våra liv när Han helgar oss, 
dvs avskiljer oss från världen, och gör oss mer lika Jesus Kristus (1 Petr 1:2,13-17), och  

3) Framtid: den frälsning som kommer att uppenbaras när Jesus Kristus kommer tillbaka 
(1 Petr 1:5,9). 

Vårt fokus för detta studium är 2) ovan, det som brukar kallas för helgelse, och vår text ovan 
handlar om det. Orden helig och helgelse brukar vi förknippa med moralisk syndfrihet. Det är 
en sida av det, men ursprungligen anknyter orden till avskilja, skära av, separera. Kristen 
helgelse har som mål att separera den kristne från sådant som orenar denne, och följden blir 
då att denne vinner alltmer seger över sina svagheter. 
 
Utläggning. Det finns några saker som kan påpekas här: 
• När Bibeln talar om världen i det här sammanhanget och i många andra, så används det 

grekiska ordet kosmos. Detta ord kan förstås på flera olika sätt, t.ex. som det universum 
som Gud har skapat, summan av den fysiska världen, men också som den del av 
mänskligheten och mänskliga angelägenheterna som är främmande för Gud, Guds lag 
och Jesu Kristi evangelium. Det framgår tydligt av sammanhanget att det är den senare 
innebörden som gäller här. 

• Världen beskrivs här med en negativ treklang: 
o Köttets begär – allt som den gamla människan vill ha och vill göra1. 
o Ögonens begär2 – allt den gamla människan vill se och se på (jfr Ords 27:20) 
o Högmod över livets goda – notera att det är inte livets goda3 som är problemet, se 

t.ex. 1 Tim 6:17 – utan högmodet över detta. Stolthet går före undergång och 
högmod går före fall (Ords 16:18). Det är något djupt tragiskt över det faktum att 
många av Guds goda gåvor och välsignelser kan bli till en snara för oss så snart vi 
förlorar ödmjukheten och tacksamheten till den som givit oss allt (Hos 10:1). 

                                                        
1 Detta sammanfattas väl i bibelord som Gal 5:16-21, Ef 2:2-3. I det senare ordet poängteras ursprunget till 
dessa köttets begärelser: härskaren över luftens välde, den ande som är verksam i olydnadens söner. 
2 Några alternativa översättningar av denna fras är: ”det som tänder den lystna blicken” (Hedegård), ”vad 
ögonen åtrår” (Bibel2000) 
3 Några alternativa översättningar av denna fras är: ”tomt skryt över gods och guld” (Hedegård), ”vad 
högfärden skryter med” (Bibel2000), ”the pride in riches” (NRSV), ”the pride of life” (NIV), ”ett högfärdigt 
levnadssätt” (SRFB’17). 
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• Det är två typer av kärlek som ställs i motsats till varandra: kärlek till världen kontra 
Faderns kärlek4. Den senare kommer från Fadern och manifesteras i de som blivit 
frälsta och låter sig helgas, men den förra kommer från världen. Johannes går så långt 
att han säger att den människa som älskar världen – världen i den bemärkelsen som 
angetts ovan – inte har Faderns kärlek i sig, dvs inte är född på nytt. (Jfr Joh 15:19) 

• Ovan nämnda saker förstärks av att kärleken till världen och Faderns kärlek leder till 
olika slutmål. Den som älskar världen kommer att förgås med världen och dess begär – 
jfr Jesu ord i Matt 6:19-21 – men den som gör Guds vilja – har Faderns kärlek – förblir i 
evighet. 

• Johannes skräder därför inte orden: älska inte världen, inte heller det som är i världen.  
 
Andra texter om helgelse. 

• Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som 
ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. Och anpassa er 
inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni 
kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar 
honom.  (Rom 12:1-2, jfr Rom 8:5-17, Psalm 1:1-6, jfr 1 Petr 2:4-5) Här betonas både 
kroppens och själens (sinnets) helgelse, dvs hela människans frälsning och helgelse, 
något som återkommer på andra ställen (1 Thess 5:27).  

• Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill 
vara världens vän blir Guds fiende. (Jak 4:4, jfr Luk 6:26) Mer om fiendskapen mellan 
den oomvända människan och Gud finner vi t.ex. i Rom 5:10, Kol 1:21-22. 

 
Mycket viktig anmärkning. Det är väsentligt att vi inte fastnar i lagiskhet och laggärningar 
som ett medel till vår egen frälsning. Det är sant att utan helgelse får ingen se Herren (1 
Thess 4:7, Hebr 12:14) och vi ska arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning (Fil 2:12), 
men helgelsen är inte ursprungligen en produkt av våra egna ansträngningar utan ett bevis 
för att vi omvänt oss och blivit födda på nytt, och då kommer Gud att verka helgelse i oss (Fil 
2:13). Trons äkthet bevisas genom vad som blir den synliga frukten av våra liv (Jak 2:14-26, 1 
Joh 3:17, Matt 7:13-23), liksom munnen talar vad hjärtat är fullt av (Matt 12:34, Luk 6:45). 

                                                        
4 Det grekiska ordet för kärlek i detta sammanhang är agape, (kanske) förvånande nog även för kärlek till 
världen. Normalt används agape i NT för att beskriva den gudomliga kärleken, den som älskar utan att förvänta 
sig något tillbaka. 


