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Rening, Helgelse Och 
Rättfärdiggörelse 

Guds allomfattande frälsning 
Predikan i Betelkyrkan Jönåker 

Bibeltext 
Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats 
rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.  (1 Kor 6:11, SFB’98) 

Inledning 
Den här bibelversen kommer i slutet av en lång ”syndakatalog” som aposteln 
ger församlingen i Korint. Han beskriver helt enkelt hur deras liv såg ut innan 
de kom till tro på evangeliet om Jesus Kristus, och säger helt enkelt ”sådana var 
en del av er”. Men genom Guds nåd hade de omvänt sig och blivit Jesu 
lärjungar, lämnat det gamla livet och börjat leva på ett nytt sätt. De hade fått 
uppleva att frälsningen är allomfattande, och det vill jag tala om idag. 

De senaste predikningarna har jag läst långa texter, men idag vill jag stanna 
inför denna enda vers och försöka förklara den på något sätt. När jag förberedde 
mig inför det här tillfället undrade jag hur jag skulle kunna beskriva det här på 
bästa sätt. Och då föreställde jag mig följande: ett fyrkantigt rum, mörklagt, och 
en människa som står mitt i rummet. Rummet är förbjudet område, det är 
belagt med dödsstraff  att ens befinna sig där, och människan har lyckats ta sig in 
där på något sätt, men sedan har dörren åkt igen, och dörren är låst från 
utsidan. Dörren är inte lätt att hitta eftersom det är mörkt. Men det finns ändå 
inget sätt att ta sig ut, och skulle personen ha lyckats ta sig ut i alla fall så har 
denne lämnat så många spår efter sig i rummet att det blir en barnlek att 
fastställa identiteten och ställa vederbörande till svars. Så fort man rör sig i 
mörkret i rummet lämnar man mer spår efter sig, så enda sättet att undvika mer 
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problem är att stå helt stilla. Men det löser inte problemet med de spår man 
redan lämnat efter sig. Det här beskriver alltså en helt körd situation. Det finns 
mänskligt sett ingen möjlighet att reda upp det. 

Detta var vad jag såg inför min inre syn. Och jag skall försöka använda den 
bilden för att beskriva frälsningens allomfattande natur, för frälsning i den här 
bilden handlar om att kunna lämna rummet, trots att det är låst, och på något 
sätt bli av med alla spåren, så att det blir som om man aldrig varit inne i 
rummet. För rummet är en bild av syndens makt och människans ondska och 
uppror mot sin Skapare, något vi alla gjort oss skyldiga till. Men pris ske Gud, 
det finns en väg ut! 

Predikan 
1. Sådana var en del av er, men… — ni har varit i det förbjudna rummet 

men är på väg ut.  

1.1. Viktigt med sjukdomsinsikten: församlingen i Korint bestod av 
människor som verkligen hängett sig åt allsköns uselhet och synd. För det 
allra mesta är människor bekymmersfritt omedvetna om detta förrän de 
ställs inför evangeliet sanningar, de lever i det där mörka rummet, helt 
utan kunskap eller insikt kring världen utanför. De goda nyheterna börjar 
därför med dåliga nyheter, och det är som om någon tänder lampan 
utifrån och ljuset uppenbarar hur det egentligen står till. Paulus ger oss 
prov på dessa dåliga nyheter i 6:9: Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva 
Guds rike? 

1.2. Men lika viktigt som sjukdomsinsikten var frälsningsvissheten: de hade 
kommit ut ur det gamla livet, och levde nu ett nytt liv tillsammans med 
Gud genom tron på Jesus Kristus. Orden var och men visar oss att det 
fanns ett tydligt före och ett tydligt efter. Det är det här som Bibeln kallar 
att bli frälst, att själva livet har förändrats, förändras i nuet, och kommer 
att förändras. 

1.3. Det är väsentligt för oss att vi finner ett förr och ett nu. Om vi inte kan se 
att Gud har verkat i våra liv så finns det inga objektiva bevis för att vi 
verkligen tagit emot frälsningen. Och detta gäller oavsett om vi är 
uppvuxna i en kristen församling eller kommer från en uppväxt totalt fri 
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från all kristen påverkan. På frukten känner man trädet. Har något hänt i våra 
hjärtan kommer det också ut i var handlingar. 

2. Frälsningens allomfattande natur — det finns nämligen en väg ut ur 
det förbjudna rummet. Den här versen, och hela Bibeln, beskriver det som 
rening, helgelse och rättfärdiggörelse.  
2.1. Ni har tvättats  rena — de gamla spåren har utplånats, de som människan 1

lämnat efter sig i det förbjudna rummet. 

2.1.1. Detta skedde genom omvändelse från synden och till Gud, tro på 
Kristus och dop i vatten (samma verb anv i Apg 22:16).  

2.1.2. Effekten av detta beskrivs i Upp 7:14: …tvättat sina kläder och gjort dem 
vita i Lammets blod. 

2.1.3. Notera: Av de tre verben  i den här punkten är detta det enda som 2

läsarna själva var aktiva i. Det är visserligen Gud som renar oss när vi 
bekänner våra synder, men det är ändå vi som måste bekänna oss till 
evangelium, omvända oss och sätta vår tro till Jesus Kristus. Då blir vi 
renade i Jesu blod! På det sättet ser vi att förverkligandet av 
frälsningen i en enskild människans liv är ett slags samarbete mellan 
Gud och människan, där människan ”öppnar sig” och Gud handlar. 

2.2. Ni har blivit helgade  — dörren har öppnats från utsidan och någon 3

förflyttar er mot utgången utan att ni lämnar nya spår efter er.  

2.2.1. Denna process gör inte läsarna själva, även om de öppnat sig för 
den genom att tvätta sig rena i Lammets blod, genom omvändelse och 
tro. 

2.3. Ni har förklarats  rättfärdiga — i Guds ögon står ni redan utanför rummet. 4

Detta är också något läsarna enbart kan konstatera, de kan inget göra 
själva. Detta är en fullständigt suverän handling från Gud där han 

 Verbet står här i aorist middle indikativ, vilket är en säker händelse av punktkaraktär som en person utfört på 1

sig själv för sin egen skull.

 I sammanhanget kan det vara värt att nämna att aorist normalt betecknar en avslutad punkthändelse i det 2

förflutna, men att det finns varianter av aorist som anger punkthändelser med effekter framåt i tiden. Alla tre 
verben står i aorist, men det är uppenbart för oss av hela Bibelns vittnesbörd att åtminstone de två första, 
reningen och helgelsen, gäller sådant som visserligen initieras i människans omvändelse men som sedan har 
effekt framåt i tiden. Rättfärdiggörelsen är däremot en typisk punkthändelse som avslutats i det förslutna.

 Verbet står här i aorist passiv indikativ, vilket är en säker handling som utförs av någon annan utför på 3

subjektet (i detta fall församlingsmedlemmarna i Korint)

 Verbet står här i aorist passiv indikativ, liksom i föregående not4
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lagligen förklarar den rättfärdig som tror på Kristus. Paulus skriver på två 
ställen:  

2.3.1. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att 
vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.  (2 Kor 5:21, SFB’98) 

2.3.2. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga 
utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 
Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom 
tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de 
synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som 
nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar 
den rättfärdig som tror på Jesus.  (Rom 3:23-26, SFB’98) 

3. Frälsningens medel — det finns två personer som hjälper dig på vägen 
ut, det är i dem som hjälpen finns 

3.1. Herren Jesu Kristi namn — Jesus är den som står utanför rummet, Han 
tänder ljuset i rummet utifrån, och Han är den som har öppnat dörren 
från utsidan, och i Guds ögon står du redan utanför rummet tillsammans 
med Jesus trots att du ”bara” är på väg ut. Så länge du ser på Jesus kan 
du gå rakt mot utgången. Detta sker i Hans namn. Jesus är den ende som 
kan öppna dörren, har rätt att vara där, och som kan gå ut därifrån utan 
att lämna smutsiga spår efter sig. Så länge du ser på honom och tar hans 
namn till dig, så är du ”i Kristus” och denna din nya ställning inför Gud 
gör att du kan gå ut ur rummet 

3.2.Vår Guds Ande — den helige Ande är den som är med dig inne i rummet, 
Han är den som leder dig mot utgången och också hjälper dig att ta bort 
de gamla spåren du lämnat och eventuella nya spår som du lämnar efter 
dig på vägen ut. Det står att Anden vill beklä oss med kraft från höjden, 
och det är i den kraften du skall vandra ut ur rummet, ut ur syndens 
makt.
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