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Abstract  
 
This thesis explore how the contemporary Swedish Pentecostal movement view childrens 

way to salvation. Is it possible to discern certain theological systems represented in the 

movement and has the movement’s view changed over time? The study reaches the 

conclusion that the view has changed and that there exists two logically opposite systems 

in the movement, leaving it with a theological double vision. The study explores the 

theological basis and the practical implications of both systems, and seek to discern what 

system is the prominent one. The study shows that the pelagian system stands out against 

the arminian system and that an ongoing theological renegotiation seems to strenghthen 

its position. The study also interacts briefly with two international pentecostal 

movements and finds the arminian theological system to dominate in that context. The 

result of the study raises questions whether the Swedish Pentecostal movement is aware 

of it’s double vision and the changes that is underway. The study ends by emphasizing the 

need for the Swedish Pentecostal movement to work through some main elements in its 

theology, in order to reach a clear view of children’s way to salvation.
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1. Inledning   

 

Pingströrelsen i Sverige växte fram under tidigt 1900-tal med bakgrund i bland annat 

pietistismen, metodismen och baptismen och med avgörande påverkan från den pentekostala 

väckelserörelse som startade i USA under början av århundradet.1 Pingstväckelsen spreds 

över världen till olika sammanhang och samfund och vissa menar att man i konfessionell 

mening, snarare bör tala om den i flertal än ental.2 Det finns dock gemensamma särdrag som 

gör att man med fog kan tala om väckelsen som en gemensam världsvid rörelse. Det som 

framförallt kännetecknar pingströrelsen är dess betoning på dopet i den Helige Ande med 

åtföljande manifestationer i form av kraft, helande, tungotal men också dess fokus på 

mission.3 Erfarenheten av den Helige Ande är inte främst till för den enskilde utan syftar till 

att ge kraft att ge evangeliets budskap vidare till andra.4 

 Lewi Pethrus, en tidigare baptistpastor, blev Pingströrelsens förgrundsgestalt och 

ledare i Sverige. 5  Pethrus hade kommit i kontakt med pingstväckelsen genom dem som 

upplevt den på andra sidan Atlanten men också genom egen erfarenhet. Efter att ha besökt 

en församling i Oslo som nåtts av väckelsen upplevde han själv dopet i den Helige Ande och 

började predika att alla kristna kunde få del av samma erfarenhet. 6  Många människor 

                                                             
1U. Josefsson, Liv och övernog, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2005, s. 50–60. 
Josefsson lyfter fram Topeka, 1901 och Los Angeles (LA), 1906 som viktiga år och födelseplatser för 
väckelserörelsen. Han beskriver vidare hur gudstjänsterna på Azusa Street i LA, under ledning av den 
afroamerikanska pastorn William Seymour, blev centrum för den vidare spridningen av rörelsen ut över 
världen.  
2 A. H. Andersson och D.Westerlund, Den världsvida pentekostalismen, Stockholm: Dialogos Förlag, 2012, s. 30-
31. Andersson och Westerlund argumenterar för att det inte går att tala om en gemensam världsvid rörelse 
utan att det handlar om flera olika pentekostalismer: ”Det finns lika många former av pentekostal och 
karismatisk kristendom som det finns organisationer inom denna typ av religion”. 
3 Josefsson, 2005,  s. 50. Se vidare, T. Aronson, ”Pentekostalismen i världen och i Sverige: introduktion och 
översikt”, i: Alvarsson, Jan-Åke (red.), Pentekostalismen i Sverige på 2000-talet, Forskningsrapport från 
Institutet för Pentekostala Studier, Nr 5, Forserum: Stema Print, 2013, s. 17: ”Pentekostalismen uppstod som 
en kristen väckelserörelse i början av 1900-talet, vilken betonade den tredje trosartikelns betydelse, dvs tron 
på den helige Ande, och att tungotal, helande och andra charismata (eller Andens gåvor enligt 1 Kor 12) av 
samma slag som i apostlatiden åter manifesterades.”  
Josefsson, 2005, s. 50–51. Josefsson refererar även till författare som argumenterar för att det är Jesus och inte 
Anden som står i centrum för pentekostal teologi. Man utgår då från ett: ”fyrfaldigt evangelium där Jesus är 
frälsare, andedöpare, helare och den kommande kungen”. 
4 Josefsson, 2005, s. 51. 
5 Ibid., s. 13. Lewi Pethrus var ledare för en baptistförsamling, Filadelfia, i Stockholm, som 1910 uteslöts ur 
Baptistsamfundet. Anledningen var att församlingen praktiserade ett öppet nattvardsbord. 
Filadelfiaförsamlingen kom att bli moderförsamling för den frambrytande Pingströrelsen i Sverige. 
6 C-G. Carlsson, Människan, samhället och Gud: Grunddrag i Lewi Pethrus kristendomsuppfattning, Serie: Studia 
theologica Lundensia, Lund: Lund Univ. Press., 1990, s. 30–31. Lewi Pethrus besökte den engelske 
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berördes av väckelsen och Pingströrelsen spreds till olika delar av Sverige. Med sitt centrum i 

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och under ledning av Lewi Pethrus växte Pingströrelsen till 

att, vid mitten av 70-talet, omfatta drygt 500 församlingar med över 90 000 medlemmar.7 En 

viktig orsak till rörelsens kraftiga ökning var dess målmedvetna arbete bland barn och 

ungdomar.8 Man hade bland annat söndagsskolor i städernas olika stadsdelar och nådde på 

så sätt ut till många barn och familjer utanför den egna kretsen.9 Fokus för arbetet bland 

barnen var att föra dem till tro, dop och församlingstillhörighet men också till en erfarenhet 

av den Helige Andes dop.10 Pingströrelsens arbete bland barnen hade en tydlig väckelsekristen 

inriktning. Barnen behövde likaväl som de vuxna omvända sig och tro för att bli frälsta.11 

 Idag är den svenska Pingströrelsen över hundra år gammal och en etablerad 

frikyrkorörelse i Sverige och när man tar del av det som skrivs idag om barn och deras väg till 

frälsning ser man att det skett en förändring i förhållande till rörelsens tidiga teologi och 

praktik. Detta har väckt mitt intresse och jag vill ägna den här uppsatsen åt att titta närmare 

på vilken teologi som ligger till grund för dagens svenska Pingströrelses syn på barns väg till 

frälsning samt vilken praktisk teologi den leder till.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

 Syftet med uppsatsen är att utifrån ett systematiskt och praktiskt teologiskt perspektiv 

studera hur dagens svenska Pingströrelse ser på barns väg till frälsning. Jag vill söka svar på 

frågorna: Vilka olika teologiska system ligger till grund för synen på barns väg till frälsning, i 

dagens svenska Pingströrelse? Vilken teologi bygger dessa teologiska system på? Vilka blir de 

                                                             
metodistpastorn T.B. Barratts församling i Oslo under tre veckor. Efter det besöket blev han övertygad om att 
han hade fått ta emot dopet i den Helige Ande. 
7 Josefsson, 2005, s. 37.  
8 M. Wahlström, ”Barn- och familjeverksamhet i Pingströrelsen”, i: Alvarsson, Jan-Åke (red.), Pentekostal barn- 
och familjeteologi, Forskningsrapport från Institutet för Pentekostala Studier, Nr 4., Forserum: Stema Print, 
2012, s. 48-62.  Wahlström refererar till en skildring av barn och ungdomsarbetet i Filadelfiaförsamlingen i 
Stockholm år 1928. Där det beskrivs hur församlingen ”drivit en mycket framgångsrik söndagsskolverksamhet, 
varigenom stora skaror av troende ungdom förts till församlingen”. Cit. s. 49. 
9 Ibid., s. 57. Pingstförsamlingen i Eskilstuna hade 1016 medlemmar år 1970, men totalt 1200 barn i 
söndagsskolan som möttes på elva platser runt om i staden.  
10 Ibid., s. 53. I en undervisningsartikel från rörelsens veckotidning Evangelii Härold 1916, lyftes aposteln Petrus 
predikan från Apostlagärningarna kapitel två fram som en lämplig mall för undervisningen i söndagsskolan: 
”Målet för arbetet i söndagsskolan beskrevs under väckelsens tidiga år vara att föra barnen till tro, dop och 
församlingstillhörighet men också till en erfarenhet av den Helige Andes dop”.  
11 Josefsson, 2005, s. 73. 
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praktisk teologiska konsekvenserna av de olika teologiska systemen? Är något teologiskt 

system mer framträdande än det andra? Slutligen vill jag kort vidga perspektivet och 

undersöka vilka teologiska system som präglar den internationella pingströrelsen, Pentecostal 

World Fellowship (PWF) samt den amerikanska pingströrelsen, Assemblies of God (AoG). 

Syftet med att vidga perspektivet är att söka svar på frågan: Vilka teologiska system präglar 

de internationella rörelser som den svenska Pingströrelsen är en del av, respektive står nära?12 

Och hur relaterar dessa system till de teologiska system som präglar dagens svenska 

Pingströrelse?  

 

1.2 Avgränsningar  
 

 Studien avgränsas, i de centrala delarna, till den svenska Pingströrelsen. Valet har 

avgjorts av författarens eget intresse att studera just detta sammanhang samt att någon 

liknande studie inte gjorts tidigare. I den avslutande delen av studien sätts resultatet av den 

svenska studien i relation till två internationella pingströrelser: PWF och AoG.  

 Studien kommer att avgränsas till dagens svenska Pingströrelse och behandlar enbart 

inledningsvis Pingströrelsens tidiga teologi. Med dagens svenska Pingströrelse avses tiden från 

år 2000 fram till idag. Avgränsningen motiveras av att syftet med studien är att ge en så aktuell 

bild som möjligt av den teologiska syn som präglar dagens Pingströrelse.  

 

1.3 Definitioner 
  

 Innan studien påbörjas behöver ett antal begrepp definieras. I uppsatsen behandlas 

pingströrelsen utifrån olika perspektiv. När studien avser den internationella pingströrelsen 

används namnet pingstväckelsen eller rörelsen med liten bokstav och när texten handlar om 

den svenska Pingströrelsen används stor bokstav i början av ordet. Med Pingströrelsen menas 

                                                             
12 I sina stadgar  http://www.pingst.se/content/uploads/2015/04/Stadgar-för-Trossamfundet-Pingst.pdf, 
[Tillgänglig 181218] säger sig Pingströrelsen vara en del av Pentecostal World Conference. https://25pwc.org/ 
[Tillgänglig 181218]. PWC är en konferens som organiseras av Pentecostal World Fellowship var tredje år i olika 
delar av världen https://www.pentecostalworldfellowship.org/about-us [181218].  
Den amerikanska pingströrelsen Assemblies of God står historiskt sett den svenska pingströrelsen nära och 
delar av dess grundläggande trosdokument användes som underlag för teologiska samtal i dess nationella 
pastorskonferens i januari 2016. Se http ://www.pingst.se/om-pingst/nyhet/pastorskonferensen-pagar-nu/ 
[Tillgänglig 181218].  

http://www.pingst.se/content/uploads/2015/04/Stadgar-för-Trossamfundet-Pingst.pdf
https://25pwc.org/
https://www.pentecostalworldfellowship.org/about-us%20%5b181218
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då mer specifikt de svenska Pingstförsamlingar som samlas under beteckningen Pingst Fria 

Församlingar i Samverkan (Pingst FFS).13 

 Uppsatsens övergripande definition av barn är personer från noll till arton år. Ibland 

används dock begreppet medveten ålder. Med det menas åldern då barnet blivit medveten 

om sin egen synd och kan ta ansvar för sin livsinriktning. Någon definitiv ålder går inte att 

nämna för när detta infaller. Baptister brukar tala om denna ålder som: ”the age of 

accountability”.14 

 Studien görs vidare utifrån ett systematiskt och praktiskt teologiskt perspektiv.15 Det 

innebär att man undersöker hur olika kristna teologiska system är uppbyggda samt hur den 

praktiska tillämpningen av dem ser ut.16 

 I fokus för studien står barns väg till frälsning. Eftersom frälsning definieras olika i de 

olika teologiska systemen förklaras begreppet, successivt, inom ramen för studiet av dessa. 

 När studien refererar till Jesus görs det omväxlande med titlarna Jesus, Jesus Kristus 

eller enbart Kristus. Jesus betecknar den historiska personen, som enligt Bibeln är både 

människa och Gud. Kristus betyder den smorde och betecknar att Jesus är Guds utvalde som 

försonar världen med Gud.17 Vilken titel eller vilket namn som väljs avgörs av sammanhanget 

i studien eller av citatet som återges. 

 

1.4 Källmaterial  
 

 När jag ska studera den teologiska synen på barns väg till frälsning i dagens svenska 

Pingströrelse har jag valt att främst använda källor som getts ut av rörelsen själv. En svaghet 

med dessa källor är dock att ingen av dem representerar rörelsens officiella teologiska hållning 

och detta försvårar generaliserbarheten i de slutsatser som kan dras utifrån dem. Den svenska 

                                                             
13 Den svenska Pingströrelsens riksorganisation http://www.pingst.se/om-pingst/ [Tillgänglig 181218]. 
14 Baptistpastorn John Mc Arthur menar att det endast är Gud som vet när en människa kan hållas ansvarig för 
sin synd: ”God knows when each soul is accountable. God knows when real rejection has taken place; when the 
love of sin exists in the heart. When enmity with God is conscious and willful”. 
https://www.gty.org/library/articles/A264/the-age-of-accountability [Tillgänglig 190228]. 
15 Vissa delar av studien innehåller även referenser till exegetisk utläggning av Bibeln. Exegetiken är en viktig 
grund för utformandet av den systematiska teologin. Då Bibeln citeras används den svenska översättningen 
Bibel 2000. 
16 Inom akademin talar man om systematisk teologi och praktisk teologi. Den systematiska teologin sysslar med 
att studera hur olika delar av teologin samverkar för att bygga helheten. Praktisk teologi undersöker de 
praktiska konsekvenserna av den systematiska teologin. 
17 Jmf. Messias: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/messias [Tillgänglig 190225].  

http://www.pingst.se/om-pingst/
https://www.gty.org/library/articles/A264/the-age-of-accountability
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/messias
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Pingströrelsen har ingen utarbetad officiell teologi utan samlas istället omkring en gemensam 

värdegrund som återfinns i rörelsens stadgar.18 Värdegrunden slår fast tron på Bibeln som 

Guds ord, anknyter till historiska trosbekännelser samt bekräftar tillhörigheten till den 

europeiska och internationella pingströrelsen. Orsaken till att det inte finns någon utarbetad 

gemensam teologi för rörelsen beror på att man i sina stadgar och sin grundhållning slår vakt 

om den lokala församlingens teologiska autonomi.19 Det betyder att de lokala församlingarna 

i Pingströrelsen själva bär ansvaret för att utarbeta sin teologi, något som i sin tur får till följd 

att det skapas en teologisk spännvidd i rörelsen. De slutsatser som dras utifrån studiet av 

källorna kan därför inte ses som representativa för hela dagens svenska Pingströrelse utan 

pekar istället på vilka teologiska system som finns representerade respektive är mest 

framträdande i rörelsen.   

 Ett försök att formulera och bearbeta teologi utifrån ett svenskt Pingströrelse-

perspektiv görs genom publikationer som ges ut av det teologiska nätverket i Pingst. 20 

Nätverket har som uppgift att förse församlingarna med väl genomarbetade underlag för 

teologiska samtal och ställningstaganden. Nätverkets skriftserie Trons Hemlighet är en viktig 

källa till rörelsens teologi och representerar, enligt rörelsens hemsida, en teologisk 

”huvudfåra” i svensk Pingströrelse. 21  En av nätverkets skrifter, ”Människan”, är speciellt 

aktuell för den här studien.22 

 Ett annat underlag för studiet av Pingströrelsens teologi är arbeten som ges ut av 

Institutet för Pentekostala Studier (IPS). Institutets arbete syftar till att ”främja studiet av 

pentekostala rörelser i Sverige och i världen”.23 Institutet ger bland annat ut rapporter i olika 

aktuella ämnen. 2012 gav IPS, på uppdrag av Pingst FFS, ut en rapport med titeln Pentekostal 

                                                             
18 ”§ 3 Värdegrund: En gemensam teologisk hållning är utgångspunkten för församlingarnas gemenskap. Denna 
formuleras utifrån tron på Bibeln som Guds ord. 2 Tim 3:16–17. Pingst anknyter till de klassiska kristna 
trosbekännelserna Apostoliska och Niceno-Konstantinopolitanska och är en del av den internationella 
pingstväckelsen PEF och PWC. Apg 2:41–42.” Citat från Pingst – Fria Församlingar i Samverkans stadgar. 
http://www.pingst.se/om-pingst/organisation/trossamfundet-pingst/ [Tillgänglig 181218]. 
19 “I vår tradition med en längtan att hitta ecklesiologin, läran om församlingen, byggd på nytestamentliga 
principer har vi uppfattat den lokala församlingen som suverän i sitt formande av teologin.” Citat Pelle 
Hörnmark, dåvarande föreståndare för Pingst FFS, http://www.pingst.se/pingstlaran-2/ [Tillgänglig 181218].  
20 Teologiska nätverket består av pastorer och akademiker med hemvist i Pingströrelsen som regelbundet 
träffas för att bearbeta olika teologiska ämnen. Resultatet av arbetet publiceras i olika skriftserier. 2005 
samanställde nätverket sina skrifter i en bok med namnet ”Trons hemlighet”. http://www.pingst.se/om-
pingst/nyhet/trons-hemlighet-som-bok-2/ [Tillgänglig 181218]. 
21 Teologiska nätverket i Pingst Trons hemlighet: vägledning i den kristna trons grunder. Stockholm: Libris, 2005. 
Citat från Pingst hemsida. http://www.pingst.se/om-pingst/var-tro/trons-hemlighet/ [Tillgänglig 181218]. 
22 Teologiska nätverket Människan, Avesta: Libris, 2008. 
23 Citat http://www.ips-uppsala.se/ [Tillgänglig 181218].  

http://www.pingst.se/om-pingst/organisation/trossamfundet-pingst/
http://www.pingst.se/pingstlaran-2/
http://www.pingst.se/om-pingst/nyhet/trons-hemlighet-som-bok-2/
http://www.pingst.se/om-pingst/nyhet/trons-hemlighet-som-bok-2/
http://www.pingst.se/om-pingst/var-tro/trons-hemlighet/
http://www.ips-uppsala.se/
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barn- och familjeteologi. 24  Syftet med rapporten var att ge Pingströrelsens församlingar 

”underlag för diskussion och teologiskt arbete” i frågor som rör barn och familjer.25 Rapporten 

innehåller bidrag från åtta olika författare som var och en belyser ämnet utifrån olika 

perspektiv. Rapporten kommer att tas som utgångspunkt för studiet av barns väg till frälsning 

i dagens svenska Pingströrelse. Den ger ingen enhetlig bild av Pingströrelsens teologi utan 

lyfter fram två olika teologiska system, det pelagianska och det arminska, som möjlig grund 

för Pingströrelsens teologi. Studien kommer att koncentrera sig på att undersöka båda dessa 

teologiska system och se vilken praktisk teologi de leder till.  

 Det pelagianska teologiska systemet studeras med hjälp av professor Philip Schaffs 

artikel ”The Pelagian Controversy”, B. R. Rees böcker: Pelagius : A Reluctant Heretic och The 

letters of Pelagius and his followers och John Fergusons bok: Pelagius: A Historical and 

Theological study.26 Det arminska teologiska systemet studeras med hjälp av Roger E. Olsons 

bok: Arminian Theology: Myths and Realities samt Arminius samlade verk: The Works of James 

Arminius, Vol. 1-3.27  

 Efter att ha studerat den teologiska grunden för de båda teologiska systemen studeras  

de praktisk teologiska konsekvenserna av de båda systemen. Det pelagianska systemets 

praktiska konsekvenser studeras med hjälp av James W. McLendons bok: Systematic Theology 

Vol II, Fredrik Wenells avhandling: Omvändelsens skillnad samt Bert Franzéns bok: Guds 

försprång.28 Det arminska systemets praktiska konsekvenser studeras med hjälp av Beasley-

Murrays artikel: "The Church and the Child" samt Martina Proséns artikel: ”Barnen och 

                                                             
24 J-Å. Alvarsson, (red), Pentekostal barn- och familjeteologi, Forskningsrapport från Institutet för Pentekostala 
Studier, Nr 4, Forserum: Stema Print, 2012. 
25 Alvarsson (red.), 2012, cit. s. 8. 
26 P. Schaff, “The Pelagian Controversy” i  Bibliotheca Sacra 5, No. 18, 1848, s.205–243 
http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/bsac/1848_205_schaff.pdf [Tillgänglig 181218]. 
B. R. Rees, Pelagius: A Reluctant Heretic, Woodbridge: Boydell, 1988. 
B. R. Rees, The letters of Pelagius and his Followers, Woodbridge: Boydell, 1991. 
J. Ferguson, Pelagius: A Historical and Theological study, Cambridge: W. Heffer & Sons Ltd., 1956. 
27 R. E. Olson, Arminian Theology: Myths and Realities, Illinois: InterVarsity Press, 2006. 
J. Arminius, The Works of James Arminius, Vol. 1–3, Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethreal Library, 2010. 
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1.pdf; [Tillgänglig 190130]. 
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works2.pdf; [Tillgänglig 190130]. 
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works3.pdf [Tillgänglig 190130]. 
28 F. Wenell, Omvändelsens skillnad: En diasporateologisk granskning av frikyrklig ungdomskultur i folkkyrka 
och folkhem, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2015. 
J. W. McClendon, Systematic Theology, Vol. II, Nashville TN: Abingdon Press, 1994. 
B. Franzén, Guds försprång: om Barnen och Guds Rike, Örebro: Libris, 1991. Boken har, enligt nämnda IPS 
rapport, haft ett avgörande inflytande på Pingströrelsens syn på barns väg till frälsning och är därför viktig för 
föreliggande studie. 

http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1.pdf
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works2.pdf
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works3.pdf
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frälsningen.29 För att vidare studera vilka teologiska system som finns representerade i dagens 

svenska Pingströrelse studeras teologiska nätverkets kapitel om ”Människan” i boken Trons 

hemlighet, ett seminarium av Ulrik Josefsson med titeln “Barnteologi - barn och efterföljelse” 

samt Greger Anderssons artikel ”Barns frälsning” i tidskriften NOD.30  

 I den avslutande delen av studien görs en kort utvidgning av perspektivet och 

resultatet av den svenska studien sätts i relation till material från den internationella 

pingströrelsen, PWF, samt den amerikanska pingströrelsen, AoG. 

 

1.5 Metod och problem  
 

I den här delen av studien presenteras och diskuteras valet av metod samt görs en 

källkritisk granskning av litteraturen som ligger till grund för studien. 

 

1.5.1 Bakgrund och metodval 
 

För att komma fram till vilka forskningsfrågor och vilken forskningsdesign som lämpar 

sig bäst för studien görs vissa generella och specifika val. Område och ämne för studien ringas 

in och den specifika frågeställning man söker svar på mejslas ut. Det är den specifika 

frågeställningen som sedan leder fram till valet av forskningsdesign.31 David och Sutton lyfter 

fram sex kännetecken på en väl formulerad forskningsfråga: den ska vara intressant, relevant, 

genomförbar, etisk, koncis och möjlig att besvara.32 Man behöver vidare ta ställning till om 

avsikten med studien är att ”utforska, beskriva, förklara eller ifrågasätta”.33  

Avsikten med föreliggande studie är att utforska och beskriva hur dagens svenska 

Pingströrelse ser på barns väg till frälsning. Området för studien är den svenska Pingströrelsen 

och ämnet för studien är teologin omkring barns väg till frälsning. Eftersom syftet med studien 

                                                             
29 G. R. Beasley-Murray, "The Church and the Child," i Baptist Quarterly, Vol. 21, 1966, s. 206–218. 
http://theologicalstudies.org.uk/theo_beasley-murray.php [Tillgänglig 181219]. 
M. Prosén,”Barnen och Frälsningen,” i: Alvarsson, Jan-Åke (red.), Pentekostal barn- och familjeteologi, 
Forskningsrapport från Institutet för Pentekostala Studier, Nr 4. Forserum: Stema Print, 2012, s. 96–126. 
30 Teologiska nätverket, 2005; U. Josefsson, “Barnteologi - Barn och efterföljelse,” Konferensen: Jesus till 
barnen, Stockholm, 2017; G. Andersson, ”Barns frälsning,” NOD, nr 3, 2015, s. 32–35. 
31 M. David och C. D. Sutton, Samhällsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, s. 27, 2016. 
32 Ibid., s. 26.  
33 Ibid., s. 26. 
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är att utforska och beskriva passar det att börja med en explorativ litteraturstudie i området 

och ämnet för studierna.34 Målet med den explorativa litteraturstudien är att komma fram till 

en mer specifik frågeställning. Den explorativa studien visade att det fanns olika teologiska 

system representerade i dagens svenska Pingströrelse vilket ledde fram till den mer specifika 

forskningsfrågan: Vilka olika teologiska system läggs till grund för synen på barns väg till 

frälsning, i dagens svenska Pingströrelse?  

Nästa steg var att pröva om forskningsfrågan kan anses vara intressant, relevant, 

genomförbar, etisk, koncis och möjlig att besvara. Eftersom ingen annan studie utforskat 

ämnet uppfattades frågeställningen som intressant och relevant. För att besvara frågan om 

studien var genomförbar, etisk, koncis och möjlig att besvara behövde forskningsdesignen 

utvecklas vidare. 

 Eftersom studien inte utgår från en tes är den induktiva metoden mest lämplig att 

använda. David & Sutton definierar induktiva metoder som ”metoder genom vilka teori skapas 

utifrån belägg och inte genom rationella utvidgningar av existerande teori”, “induktiv 

forskning utforskar ett område…är explorativ, försöker bygga upp förklaringar till det som sker 

från de data som samlats in”.35 Den induktiva metoden är en kvalitativ metod som innebär att 

man söker mening genom en djup analys av en mer begränsad mängd data.36 Den kvalitativa 

forskningen intresserar sig mer för sammanhang än mängd och söker förståelse före 

generaliserbarhet. 

Den metod som lämpade sig bäst för studien var en induktiv litteraturstudie där 

frågeställningarna användes som katalysatorer för insamlandet av material. Nedan diskuteras 

valet av källor och reliabiliteten av den insamlade datan granskas kritiskt.  

David & Sutton menar att all forskning blandar förutsägelser, en deduktiv metod, med 

öppna frågor, den induktiva metoden. Det gäller inte minst när det gäller att samla litteratur 

för studiet. Forskaren gör ett selektivt urval utifrån en bedömning eller förutsägelse av 

litteraturens relevans. Valen forskaren gör kommer att påverka de data han samlar in och styr 

på det sättet resultatet av studien. Genom en fortsatt induktiv-explorativ studie av litteraturen 

                                                             
34 Ibid., s. 27 och 99. En explorativ studie innebär att ”forskaren börjar med en mer preliminär föreställning om 
vad som är viktigt. Metoden syftar till att förstå, beskriva och förklara ett ämne eller en situation. Den är 
deskriptiv till sitt väsen och söker förklaring genom att studera relationer och orsakssamband mellan olika 
element”. 
35 Ibid., cit. s. 87. 
36 Motsatsen är den kvantitativa metoden som söker generaliserbarhet genom studie av en större mängd data.  
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prövas bedömningen. Är litteraturen fortsatt relevant eller behöver den kompletteras med 

annat material? Den explorativa litteraturstudien leder ofta vidare till litteratur som inte var 

känd för forskaren när studien påbörjades.37  

 

1.5.2 Litteraturstudien 
 

Det finns flera sätt att arbeta med en litteraturstudie och textanalys. Ett sätt är att först 

systematisera textmaterialet, i nästa steg anlägga olika perspektiv på materialet för att 

slutligen tolka det man samlat in.38 Enligt en annan teori, den så kallade ”Grounded Theory”, 

sker insamlingen och analysen av data parallellt.39 Man analyserar texterna explorativt för att 

successivt sortera och kategorisera sina data. Genom att kontinuerligt både samla in och 

analysera sina data ökar förståelsen efter hand och man kan mer och mer fokusera sin 

undersökning. Den senare metoden har använts i föreliggande studie.  

Eftersom området för studien är dagens svenska Pingströrelse, från år 2000 fram till 

idag, startade den explorativa litteraturstudien med läsning av material som publicerats inom 

denna tidsram. En rapport från IPS, som behandlade Pingströrelsens barn- och familjeteologi, 

gav tidigt ledtrådar för den fortsatta studien.40 Efter att ha läst rapporten preciserades första 

frågan: Vilka olika teologiska system läggs till grund för synen på barns väg till frälsning, i 

dagens svenska Pingströrelse? Frågan blev sedan riktningsgivare för den fortsatta 

litteraturstudien. Här kan anmärkas att studien i ett tidigt stadium smalnades av. Detta har 

dock sin bakgrund i tillvägagångsättet att läsa explorativt samtidigt som man analyserar och 

kategoriserar. Eftersom kategorisering verkade intressant och relevant och ingen annan hade 

prövat den, togs den som utgångspunkt för den fortsatta studien. 41  Validiteten i 

kategoriseringen stärktes av att rapporten beställts av Pingst FFS och att det var åtta olika 

Pingstteologer som bidrog till innehållet. 

Nästa steg i studien blev att utifrån en fortsatt explorativ litteraturstudie söka svar på 

frågan: Vilken teologi dessa teologiska system bygger på? Studien tog sin utgångspunkt i 

läsning av de båda kategoriernas primärkällor. Pelagius texter studerades med hjälp av Rees 

                                                             
37 Ibid., s. 29. 
38 A. Johannessen & P-A. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber, 2003, s. 106. 
39 Ibid., s. 107. 
40 Alvarsson (red.), 2012. 
41 Kategorierna jag valt att studera är det pelagianska respektive det arminska teologiska systemet. 
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översättning av Pelagius brev och Arminus texter studerades med hjälp av James och William 

Nicholes översättning av hans samlade skrifter.42 Här kan anmärkas att tillgången till skrifter 

av Arminius är större än Pelagius. Samtidigt har frågeställningarna om barns väg till frälsning 

styrt läsningen av båda källorna vilket lett till att enbart vissa delar av Arminius texter varit 

relevanta för studien.43 

För att få en fördjupad bild av kontexten och de teologiska frågeställningarna har även 

sekundärlitteratur använts för studien. Philip Schaffs artikel ”The Pelagian Controversy” i 

tidskriften Biblioteca Sarca är en historisk essä som ökar förståelsen för kontexten Pelagius 

verkade i och vilken betydelse kontroversen mellan honom och Augustinus hade för 

utvecklingen av hans teologi.44 Det kan anmärkas att Schaff är mer positiv till Augustinus än 

Pelagius, vilket måste vägas in vid läsningen av artikeln. Studien fortsätter med läsning av Rees 

bok Pelagius: A Reluctant Heretic som, mot bakgrund av senare forskning, skildrar Pelagius i 

mer positiva termer.45 Vidare studeras Fergusons bok Pelagius: A Historical and Theological 

study, som argumenterar för att Pelagius dömts för hårt av eftervärlden.46  

För att studera kontexten för och perspektiv på tolkningen av Arminius teologi 

studeras Roger E. Olsons bok, Arminian Theology: Myths and Realities.47 Olson menar att 

bilden av den arminska teologin präglats allt för mycket av myter och missförstånd och målet 

med boken är, att ge en mer rättvis bild av teologin. Det kan anmärkas att Olsons bok är 

skriven med syfte att försvara det arminska teologiska systemet.48 Valet kan dock berättigas 

av att Olson interagerar med sekundärlitteratur som intar olika hållning till den arminska 

teologin, såväl som med primärtexter från Arminius själv.  

                                                             
42 Rees, 1991. Pelagius texter är översatta från latin av Brinley R. Rees. 
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1.pdf [Tillgänglig 190130]. 
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works2.pdf [Tillgänglig 190130]. 
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works3.pdf [Tillgänglig 190130]. 
Den engelska översättningen av Arminius texter är gjord av James och William Nicholes och publicerades första 
gången 1875. Arminius texter skrevs ursprungligen på holländska och latin. 
43 Frågeställningar om arvsynd, arvskuld, den fria viljan och Guds nåd är exempel på ämnen som avgränsat 
urvalet. Se vidare under kapitlet som beskriver det arminska teologiska systemet. 
44 Biblioteca Sarca startades 1843 och är USA:s äldsta periodiska teologiska tidskrift. Professor Schaffs artikel 
publicerades i tidskriften i maj, 1844.  
http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/bsac/1848_205_schaff.pdf [Tillgänglig 190130]. 
45 Rees, 1988. Professor Rees studerar den pelagianska kontroversen i ljuset av modern forskning och 
diskuterar huruvida Pelagius verkligen var en heretiker och hur rättvisande det historiska eftermälet egentligen 
är. 
46 Fergusen, 1956. Fergusen menar att en del av lärorna som förknippas med Pelagius i själva verket härrör till 
hans efterföljare Celestius.  
47 Olson, 2006. 
48 Olson, 2006. 
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 Nästa del av studien söker att besvara frågan: Vilka blir de praktisk teologiska 

konsekvenserna av de olika teologiska systemen? Valet av litteratur för denna del av studien 

har, i stor utsträckning, avgjorts av den tidigare läsningen och de källor som lyfts fram där.  

Den praktiska tillämpningen av det pelagianska teologiska systemet studeras med hjälp av 

James McLendons Systematic Theology Vol.II, Fredrik Wenells avhandling Omvändelsens 

skillnad samt Bert Franzéns bok Guds försprång.49 Det kan anmärkas att varken McLendon, 

Wenell eller Franzén, själva refererar till, eller anknyter till Pelagius tankar, i sina 

framställningar. Studien argumenterar dock för att McLendons systematiska teologi, till stora 

delar utgör exempel på det pelagianska systemets praktiska konsekvenser och att Wenells 

avhandling, i vissa avseenden,  utgör exempel på detsamma. Studien argumenterar vidare för 

att Franzéns bok, efter att vissa reservationer gjorts, också ger underlag för att förstå det 

pelagianska systemets praktiska konsekvenser.50  

 Den praktiska tillämpningen av det arminska teologiska systemet studeras med hjälp 

av Martina Proséns artikel ”Barnen och frälsningen” samt George R. Beasley-Murrays artikel 

"The Church and the Child". Vad gäller Proséns artikel är litteraturvalet tydligt befogat 

eftersom hon uttalat bygger sin framställning på det arminska teologiska systemet. Beasley-

Murray refererar inte till Arminius i sin artikel "The Church and the Child", men litteraturvalet 

kan ändå försvaras eftersom hans utläggning, med tydlighet, visar att han grundar sin teologi 

på det arminska teologiska systemet.  

För att få ytterligare underlag till att kunna besvara frågan om vilka olika teologiska 

system som ligger till grund för synen på barns väg till frälsning, i dagens svenska Pingströrelse, 

samt om något av de teologiska systemen är mer framträdande än det andra, studeras 

ytterligare två texter samt ett seminarium. Den första texten är kapitlet, ”Människan”, i  boken 

Trons Hemlighet, som getts ut av det teologiska nätverket i Pingst.51 Eftersom nätverkets 

skrifter sägs representera en teologisk ”huvudfåra” i svensk Pingströrelse är det intressant att 

studera vilket eller vilka teologiska system texten representerar.52 Nästa text är en artikel 

skriven av Greger Andersson i tidningen NOD med rubriken ”Barns frälsning”.53 Artikeln är inte 

                                                             
49 McClendon, 1994; Wenell, 2015; Franzén, 1991. 
50 Skälen och reservationerna beskrivs senare i studien under rubriken ”Det pelagianska systemet i praktiken” 
se 4.1.2 med underrubriker. 
51 Teologiska nätverket, 2005. 
52 http://www.pingst.se/om-pingst/var-tro/trons-hemlighet/ [Tillgänglig 181218]. 
53 Andersson, 2015.  
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skriven utifrån ett specifikt Pingstperspektiv men diskuterar teologiska förändringar, i synen 

på barnen och frälsningen, hos de historiska väckelserörelserna. Eftersom Pingströrelsen är 

en av dessa väckelserörelser är artikeln relevant för studien. Seminariet som studeras hölls av 

Ulrik Josefsson, utbildningsledare på Pingst FFS, på en ekumenisk barnledarkonferens. 

Seminariet har titeln ”Barnteologi – barn och efterföljelse” och ger både en bredare teologisk 

översikt, men också ett antal specificeringar av Pingströrelsens teologi omkring barns väg till 

frälsning.54 Studien avslutas med en sammanfattning av dagens svenska Pingströrelse innan 

resultatet ställs i relation till två internationella pingströrelser. Som underlag för studien av de 

internationella pingströrelserna används PWF:s grundläggande trosdokument, som alla  

medlemsrörelser står bakom, samt officiella teologiska dokument från AoG som är godkända 

av The General Council of the Assemblies of God, AoG:s högsta beslutande organ.55 

 

1.5.3 Diskussion 
 

 Målet för en induktiv litteraturstudie är att utforska samband och skapa 

helhetsförståelse. Genom en djup analys av en mer begränsad mängd data söker man 

förståelse framför generaliserbarhet. David och Sutton skriver: 

 

Vad kvalitativ forskning intresserar sig för är innebörd och mening som något holistiskt 
från vilket element inte kan brytas loss och mätas utanför sitt sammanhang.56   

 
 
Målet för föreliggande studie är således att skapa en större helhetsförståelse  

för de teologiska system som ligger till grund för dagens svenska Pingströrelses syn på barns 

väg till frälsning, men också att undersöka de praktisk teologiska konsekvenserna av de båda 

teologiska systemen. Studien avser också ge svar på om något av de teologiska systemen är 

mer framträdande än den andra i rörelsen och om möjligt antyda i vilken riktning den svenska 

Pingströrelsen är på väg. Eftersom det inte finns några officiella teologiska dokument som 

                                                             
54 U. Josefsson, 2017. Josefsson leder arbetet med Pingströrelsens utbildningar på såväl folkhögskole- som 
högskolenivån. 
55 ”The national church is called ’The General Council of the Assemblies of God’. In keeping with the original 
intention of the founding body, the Assemblies of God is considered a cooperative fellowship instead of a 
denomination.” ”All assemblies are required to adhere to the Statement of Fundamental Truths and a biblical 
pattern of conduct.” https://ag.org/About/About-the-AG/Structure [Tillgänglig 190301]. 
56 David och Sutton, 2016, cit. s. 32. 

https://ag.org/About/About-the-AG/Structure
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gäller för Pingströrelsen som helhet är det svårt för studien att nå en hög extern validitet, det 

vill säga: ”beskriva övertygelsen hos den större populationen” som urvalet baseras på.57 De 

slutsatser som dras av studien kommer därför inte att kunna ses som representativa för hela 

dagens svenska Pingströrelse men visar på vilka teologiska system som finns representerade i 

rörelsen, vilka praktiska konsekvenser de leder till samt ge en indikation på i vilken riktning 

rörelsen är på väg.  

 Det är ofrånkomligt att forskarens urval av litteratur i mer eller mindre avseende 

påverkar vilka slutsatser som kommer att dras av studien. En notapparat med tydliga 

anvisningar till källorna gör dock att resultatet kan prövas av läsaren. En mindre studie kan 

heller aldrig göra anspråk på att utforska alla perspektiv. I avslutningen av studien pekas därför 

på frågor och områden som behöver utforskas vidare.  

 Slutligen återstår att besvara de sista av David och Suttons frågor: Är forsknings-

frågorna genomförbara, etiska, koncisa och möjliga att besvara? Om kravet är att studien ska 

ge en bättre helhetsförståelse av de teologiska system som dagens svenska Pingströrelse 

grundar sin syn på barns väg till frälsning på, så är studien genomförbar. Om de data som 

samlats utifrån ett begränsat urval behandlas med försiktighet och noggrannhet kan studien 

utföras på ett etiskt sätt.58 Eftersom det är en större förståelse av sammanhang, samband och 

helhet som är målet för studien är frågorna som ställs tillräckligt koncisa och om man söker 

förståelse före generaliserbarhet är de också möjliga att besvara.  

 

 

1.6 Tidigare forskning 
 

 Den forskningsrapport som står närmast ämnet i den här uppsatsen är den nämnda 

IPS studien, Pentekostal barn- och familjeteologi.59 Vidare ger Ulrik Josefssons avhandling, Liv 

och övernog, som studerar den tidiga Pingströrelsens spiritualitet, viktig bakgrund till ämnet.60 

Framförallt är kapitlet om den tidiga Pingströrelsens syn på frälsningen av särskilt intresse för 

                                                             
57 Ibid., cit. s. 33.  Validitet kan definieras som: ”relevansen av insamlad data för det givna problemet och/eller 
mätinstrumentets förmåga att mäta det man avser att mäta.” 
”Den externa validiteten beskriver övertygelsen hos den större populationen från vilket urvalet har gjorts.” 
58 Detta gäller inte minst studiet av enskilda teologers texter eller uttalanden. Med försiktighet och 
noggrannhet menas att de slutsatser som dras ska kunna verifieras utifrån de studerade källorna. 
59 Alvarsson (red.), 2012. 
60 Josefsson, 2005. 
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studien.61  En annan forskning som bidrar till ämnet är Carl-Gustav Carlssons avhandling, 

Människan, samhället och Gud : grunddrag i Lewi Pethrus kristendomsuppfattning.62 Lewi 

Pethrus syn på människan är särskilt intressant eftersom han på ett påtagligt sätt påverkat 

utvecklingen av Pingströrelsens teologi.63 Ytterligare forskningsstudier av intresse för ämnet 

är Fredrik Wenells avhandling Omvändelsens skillnad som undersöker hur ungdomars 

omvändelse, i relation till omgivande samhälles moral, konstruerats över tid i den svenska 

frikyrkorörelsen Örebromissionen.64 Avhandlingen anknyter till Pingströrelsens historiska syn 

på omvändelsen och argumenterar för att en alltför individuell och känslomässig betoning på 

omvändelsen urholkat församlingens möjlighet att påverka det omgivande samhällets moral.  

 I övrigt finns det inte så mycket svensk forskning som ägnat sig åt teologisk reflektion 

omkring barnen och deras väg till frälsning. Tillgänglig forskning utgår, i de flesta fall, från 

vuxenperspektivet och måste tolkas för att kunna appliceras på studiet av barn. Eftersom en 

så stor andel i Pingströrelsen döpts och blivit medlemmar i rörelsen i ung ålder är det märkligt 

att inte fler studier gjorts om barns väg till frälsning. Fler studier skulle behövas för att ge 

rörelsen underlag för teologisk reflektion och en väl underbyggd praktik för dess arbete bland 

barnen. 

 

2. Den tidiga Pingströrelsen 
 

 I Ulrik Josefssons avhandling, Liv och övernog, lyfts sex identitetsbärande läror fram 

som präglade den tidiga Pingströrelsen och gav den dess typiska identitet.65  En av dessa läror 

var läran om frälsningen. Josefsson betecknar läran om frälsningen som ett av de mest 

självklara identitetsbärande grundblocken.66 Frälsningen stod i absolut centrum för den tidiga 

rörelsen och utgjorde det främsta målet för församlingarnas verksamhet. När man talade om 

                                                             
61 Ibid., s. 70–90.  
62 Carlsson, 1990. 
63 Eftersom det historiska perspektivet enbart är en bakgrund till innevarande studie kommer jag dock inte 
fördjupa mig i avhandlingens resultat. 
64 Wenell, 2015. Örebromissionen är (tillsammans med ett antal andra samfund) nuvarande Evangeliska 
Frikyrkan. 
65 Josefsson, 2005. Studien avgränsar sig till åren 1913–1921 och utgår från rörelsens veckotidning Evangelii 
Härold. De sex identitetsbärande lärorna är frälsningen, församlingen, Anden, helbrägdagörelsen, Jesu andra 
tillkommelse och Bibeln. 
66 Ibid., kap. 5 ”Frälsningen”, s. 70–90. 
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att någon blivit frälst handlade det om att en person tagit emot frälsningen på ett personligt 

och påtagligt sätt.67 Denna syn på frälsningen präglade även rörelsens syn på barns väg till 

frälsning. Josefsson skriver: 

 

Hela frikyrkan, så även Pingströrelsen, har haft en stark betoning på de personliga dragen i 
människors tro. Denna betoning på personlig tro och omvändelse präglar hela den 
väckelseorienterade kristendomen med sina rötter i den pietistiska traditionen. Detta har även 
präglat hur barnen och arbetet bland barn har betraktats. Målet har varit att leda de unga fram 
till en personlig, medveten och överlåten tro.68  

 
 

 Josefsson fördjupar och förklarar teologin som låg till grund för den tidiga 

Pingströrelsens syn på frälsningen. I sin syn på Kristi försoning kombinerade Pingströrelsen en 

objektiv grundsyn med en subjektiv tillämpning. Försoningen vilade på en objektiv grund men 

den behövde tillägnas av den enskilde på ett subjektivt sätt.69 Man betonade Jesu roll som 

ställföreträdare och offer: lagens krav möttes och möjligheten till nyskapelse och ett segerrikt 

liv öppnades för den troende.70 Josefsson skriver: ”För pingstvännerna fungerade talet om 

seger som ett livsparadigm på den objektiva försoningens grund”.71  

 Grunden för frälsningen var försoningen, Guds handlande med människan och världen 

genom Kristi död och uppståndelse. Gud kallade människan till frälsning genom den 

förekommande nåden som, man menade, antingen kunde tas emot eller förkastas. Genom att 

bekänna sin synd och i tro ta emot Guds nåd blev människan frälst. Den tidiga Pingströrelsen 

betonade vikten av att gå till botten med synden och låta ”botkampen” ha sin gång. 72 

Frälsningen skulle verka på djupet till ett nytt liv. När människan tagit emot frälsningen 

förväntades det vara en erfarenhet den enskilde inte kunde betvivla.73  

 Dopet sågs som en konsekvens av frälsningen. Genom att låta döpa sig bekände man 

att man blivit frälst. 74  Den personliga erfarenheten av frälsningen utgjorde också 

utgångspunkt och drivkraft i den vidare tjänsten för Gud. Josefsson menar att Pingströrelsen i 

                                                             
67 Ibid., s. 70. 
68 Ibid., cit. s. 73. 
69 Ibid., s. 71.  
70 Ibid., s. 71. 
71 Ibid., s. 72. 
72 Ibid., s. 73. 
73 Ibid., s. 73. 
74 Ibid., s. 73. 
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sitt ”sätt att tala om frälsningen sammanvävde synen på försoningen, människans tillägnande 

av försoningen och försoningens konsekvenser i människans liv”.75 

 Vidare beskriver Josefsson betydelsen av korset som en samlande symbol. Korset var 

centrum för allt det man trodde på och symboliserade allt som hade med frälsningen och livet 

med Gud att göra. Den tidiga Pingströrelsen vakade över att korsets budskap ”predikades i all 

sin kraft”. 76  Detta innefattade även undervisning om till exempel den Helige Ande och 

helande. Korset förknippades vidare med både Kristi lidande och det egna lidandet, på 

efterföljelsens väg. Men trots att livet i överlåtelse innebar kamp, betonades att korset kraft 

var tillräcklig för att man skulle kunna övervinna och segra.77 Ett annat viktigt tema för den 

tidiga Pingströrelsen var talet om Jesu blod.78 Man betonade blodets förmåga att rena från all 

synd och sjöng sånger som handlade om blodets kraft.79 

 Pingströrelsen var enig, med Luther och reformatorerna, om att försoningen 

tillägnades genom tro men Pingströrelsen höll samman rättfärdiggörelsen och pånyttfödelsen 

och menade att synden helt togs bort i frälsningen.80 Josefsson menar att den här synen på 

synd är det som mest utmärker den tidiga Pingströrelsen i förhållande till övriga kristna 

rörelser.81 Synsättet fick även konsekvenser för hur den tidiga Pingströrelsen såg på helgelsen 

som framförallt kom att handla om den kristnes ansvar att leva i lydnad för Gud och i 

avskildhet från världen.82 Medan synden kom utifrån kom kraften till ett segerrikt och helgat 

liv inifrån, genom närvaron av den helige Ande i den frälsta och pånyttfödda människan.83 

 

 Sammanfattningsvis visar studien att den tidiga Pingströrelsen hade en 

väckelseorienterad syn på frälsningen som betonade den personliga tron och omvändelsen. 

Den teologiska grunden för frälsningen var Guds handlande i nåd med människan genom Jesu 

död och uppståndelse. Man betonade att Jesus dog på korset som människans ställföreträdare 

                                                             
75 Ibid., cit. s. 74. 
76 Ibid., cit. s. 75. 
77 Ibid., s. 72, 75 och 77. Här kommer ett kamp- och seger motiv in som Josefsson menar är en utmärkande 
grundhållning för Pingströrelsens syn på ett liv i frälsning och överlåtelse. 
78 Eller ”lammets blod”. 
79 Ibid., s. 76. Josefsson menar att det här är tecken på Herrnhutisk påverkan på Pingströrelsen. 
80 Carlsson, 1990, s. 69. Carlsson citerar Pethrus som menar att gemenskapen med Gud upprättas igen då 
”människan…’blir levandegjord’, genom syndernas borttagande”. 
81 Ibid., s. 81. 
82 Ibid., s. 247.  
83 Ibid., s. 246. 
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och som ett offer för hennes synd. Genom omvändelse och tro blev människan frälst och 

hennes synder blev helt borttagna.    

  

3. Dagens svenska Pingströrelse 

 
 Efter att ha studerat den tidiga Pingströrelsens syn på omvändelse, synd och frälsning, 

går studien nu vidare med att undersöka hur dagens svenska Pingströrelse ser på barns väg 

till frälsning. Frågorna studien söker svar på är vilka teologiska system, med avseende på 

barnen som finns i dagens Pingströrelse och vilken teologi dessa teologiska system bygger på? 

Vidare studeras de praktisk teologiska konsekvenserna av de olika teologiska systemen. 

Slutligen söker studien svar på om något teologiskt system är mer framträdande än den andra 

i dagens svenska Pingströrelse. 

Kapitel fyra fokuseras på att studera vilka teologiska system som presenteras i dagens 

svenska Pingströrelse, vilken grund de bygger på samt vilken praktisk teologi de leder till. I 

kapitel fem till och med sju fortsätter studien att undersöka vilka teologiska system som finns 

representerade i den svenska Pingströrelsen. Slutligen sammanfattas hela studien av dagens 

svenska Pingströrelse i kapitel åtta och frågan om vilken trosåskådning som är mest 

framträdande besvaras. I sammanfattningen antyds också i vilken riktning Pingströrelsen är 

på väg. 

 

4. Teologiska system i rapporten Pentekostal barn- och 
familjeteologi84 

 

 Under 2011 fick IPS ett uppdrag av Pingst FFS att genomföra en studie som skulle ge 

underlag för Pingstförsamlingarnas bearbetning av sin barn- och familjeteologi. Rapporten 

lyfter fram tre olika teologiska system som möjlig grund för Pingströrelsens syn på barns väg 

till frälsning.  

                                                             
84 Alvarsson (red.), 2012. 
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 I sin inledning skriver redaktören att pingströrelsen länge levt med en motsägelse som 

rapporten vill ge underlag till att lösa.85 Motsägelsen handlar om att Pingströrelsen ser barnen 

som en del av Guds rike, men samtidigt inte som en del av församlingen.86  I rapporten 

introduceras tre teologiska system som möjliga utgångspunkter för att lösa motsägelsen.87 

Rapporten menar att Pingströrelsen haft svårt att enas omkring ett teologiskt synsätt, vilket 

bidragen i rapporten speglar. Man har visserligen varit överens om att barnet föds utan 

arvsskuld men man har tvekat omkring huruvida barnet föds med arvsynd eller ej.88 De tre 

teologiska systemen som presenteras i rapporten är:89 

 Det pelagianska teologiska systemet som menar att Guds avbild i människan är helt 

intakt och att Adams synd inte har påverkat någonting hos hans ättlingar. Människan föds fri 

att välja. 

 Det radikala arminska teologiska systemet som menar att Adams synd medförde både 

arvsynd och arvskuld men att Jesu död och uppståndelse helade människan så att alla barn 

som föds efter Honom, föds utan vare sig arvsynd eller arvskuld och med en intakt 

avbildslikhet.90  

 Slutligen det moderata arminska teologiska systemet som menar att Adams synd 

medfört både arvsynd och arvskuld men att Jesu död och uppståndelse innebär att arvskulden 

lyfts av. Arvsyndens skada på avbildslikheten finns dock kvar och gör att människan är i behov 

av nyfödelse genom tron på Jesus.  

 Innan studien går vidare görs en anmärkning mot definitionen av det arminska 

teologiska systemet ovan. Enligt Roger E. Olson definieras skiljelinjen mellan olika arminska 

teologiska system inte som rapporten föreslår.91 Olson menar att ”alla dagens arminier är 

                                                             
85 Ibid., s. 11 och 184. Redaktör är Jan-Åke Alvarsson, professor i kulturantropologi och föreståndare för IPS, 
Uppsala. 
86 Synen att barnen tillhör Guds rike baseras bland annat på texten i Markus evangelium kapitel tio, vers tretton 
till sexton: ”Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. 
När Jesus såg det blev han förargad och sade, ’Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike 
tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in’.  
Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem”.  
87 Studien kommer att argumentera för att de tre teologiska systemen ska reduceras till två. 
88 Ibid., s. 13 och 15. 
89 Systemen presenteras överskådligt här och utvecklas vidare under 4.1 och 4.2.  
90 Ibid., s. 13–14. Var beteckningarna radikal och moderat arminism kommer ifrån går tyvärr inte att utläsa av 
rapporten. 
91 Roger E. Olson (PhD, Rice University) är professor i historisk teologi vid George W. Truett Theological 
Seminary, Baylor University i Waco, Texas. Han har skrivit flera böcker om arminsk teologi, bland annat 
Arminian Theology: Myths and Realities, Illinois: InterVarsity Press, 2006. 
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överens om att människan ärvt en skadad avbildslikhet men de har olika åsikter om huruvida 

Adams skuld fördes vidare eller ej”. 92  Några tror att Adams synd inte medförde någon 

arvsskuld medan andra tror att arvsskulden verkligen existerar, men har lyfts bort genom Jesu 

försoning. Gemensam slutsats för barnets del blir att, i båda fallen är skulden borta, men den 

skadade avbildslikheten är kvar. 93  Detta gör att beteckningen radikal arminism blir 

missvisande. Jag avser att följa Olson i hans definition av arminism men väljer att hålla kvar 

beteckningen radikal arminism i den del av uppsatsen då rapporten studeras. Senare i studien 

behandlas enbart det moderata arminska teologiska systemet som arminskt. Det radikala 

arminska systemet sorteras då in under det pelagianska.94  

 Studien tar sin utgångspunkt i den teologi-historiska bakgrunden för respektive 

teologiskt system och går sedan vidare med att undersöka exempel på systemen i den barn- 

och familjeteologiska rapporten. Slutligen studeras hur en praktisk teologi, baserad på de olika 

teologiska systemen kan utformas. Delstudierna presenteras som underrubriker till  

respektive teologiskt system. 

 

4.1 Det pelagianska teologiska systemet 
 

 För att förstå det pelagianska teologiska systemet är det viktigt att lära känna personen 

bakom det teologiska systemet och kontexten han levde i. Genom att förstå sammanhanget 

Pelagius levde i, förstår man bättre hur och varför hans tankar utvecklades som de gjorde.  

 Pelagius var en brittisk munk som levde på slutet av 300-, och början av 400-talet, 

samtidigt som kyrkofadern Augustinus.95 Han kom till Rom år 380 där han blev en inflytelserik 

ledare för såväl präster som lekmän. Pelagius levde ett strängt asketiskt liv och reagerade 

kraftigt på den moraliska slappheten hos de kristna i Rom. Han ansåg att lättjan hos folket 

orsakades av att de läst Augustinus skrifter och tagit till sig hans undervisning om den 

gudomliga nåden. Enligt Pelagius äventyrade Augustinus den moraliska lagen och fråntog 

                                                             
92 Översatt från, http://www.patheos.com/blogs/rogereolson/2010/09/arminian-teaching-regarding-original-
sin/ [Tillgänglig 181218]. 
93 Ibid., sammanfattning av innehållet i bloggposten.  
94 Eftersom det radikala arminska teologiska systemet inte räknar med en skadad avbildslikhet leder det till 
samma utgångspunkt som det pelagianska teologiska systemet, därför hålls de båda ihop i studien. 
95 Pelagius levde år 354–418 e.Kr. http://www.britannica.com/biography/Pelagius-Christian-theologian 
[Tillgänglig 181218]. Augustinus av Hippo var en kristen biskop och kyrkofader som levde år 354–430 e.Kr. 
http://www.britannica.com/biography/Saint-Augustine [Tillgänglig 181218].   

http://www.patheos.com/blogs/rogereolson/2010/09/arminian-teaching-regarding-original-sin/
http://www.patheos.com/blogs/rogereolson/2010/09/arminian-teaching-regarding-original-sin/
http://www.britannica.com/biography/Pelagius-Christian-theologian
http://www.britannica.com/biography/Saint-Augustine
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människan hennes ansvar. Som motdrag började Pelagius att formulera sin undervisning om 

samverkan mellan den mänskliga naturen och den gudomliga nåden och han fick snart många 

efterföljare. Med tiden resulterade motsättningarna i en hätsk strid mellan honom och 

Augustinus. Striden böljade fram och tillbaka mellan påvar och kyrkliga koncilier men till sist 

beseglades Pelagius öde och hans lära dömdes som heretisk vid ett kyrkomöte i Kartago år 

418 e.Kr.  

 Striden mellan Pelagius och Augustinus rörde sig framförallt om tre artiklar i den 

kristna tron: människans ursprungliga ställning, människans fall och människans frälsning.96 

Pelagius och Augustinus hade olika syn på centrala frågor i tron såsom, arvsynden, arvskulden, 

människans fria vilja och Guds nåd. Denna studies fokus är dock inte att fördjupa sig i striden 

mellan Augustinus och Pelagius utan fokuserar på att mejsla ut särdragen i Pelagius teologi.  

 I centrum för Pelagius undervisning låg tron att Gud skapat människan till sin avbild 

och gett henne en kapacitet att välja mellan ont och gott allteftersom hennes samvete leder 

henne. Pelagius menade att människan är skapad med en slags naturlig helighet och han 

förnekade all form av ärvd synd från Adam.97 Det som var sant för Adam, innan syndafallet, är 

sant också för alla människor som föds efter honom. Människan föds med en intakt 

avbildslikhet och en frihet att välja om hon vill samarbeta med Gud eller ej. Pelagius menade 

att dödens intåg i skapelsen inte berodde på att människan syndade utan fanns som en 

begränsning redan i den ursprungliga skapelsen: Adam skulle ha dött även om han inte hade 

syndat.98  

 Pelagius menade att människan blir en syndare genom att upprepa onda handlingar 

till dess de blivit ett mönster hon är fast i. Mönstret beskär den fria viljan och befäster den 

dåliga vanan. På motsvarande sätt växer människan i godhet genom att skaffa sig goda vanor. 

Den goda människan kommer med tiden att sluta göra det onda och befästas i det goda och 

det motsatta sker med den onda människan.99 På det sättet leder dåliga vanor och mönster 

en syndare till att bli slav under det onda medan goda vanor och mönster leder en god 

människa till att bli slav under Gud.  

 Det ursprungliga syndafallet, menade Pelagius, handlade om att Adam gjorde ett 

felaktigt val. Men denna synd var en isolerad händelse som inte påverkade resten av 

                                                             
96 Schaff, 1848, s. 217. http://www.earlychurch.org.uk/pelagius.php [Tillgänglig 181218]. 
97 Rees, 1991, s. 7. 
98 Schaff påpekar att problemet med denna syn är att Pelagius gör Gud ansvarig för sjukdom och död. 
99 Ibid., s. 217–218. 
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mänskligheten. Den påverkade inte heller Adams egen möjlighet att fortsätta välja. Alla barn 

som föds in i världen föds med samma förutsättningar som Adam, de föds utan vare sig godhet 

eller ondska men med kapacitet för båda.100 Pelagius menade att synden influerar människan 

utifrån och påverkar hennes vilja genom sinnena. Men människan är alltid fri att välja hur hon 

vill leva.  

 Vad gäller frälsningen menar Pelagius att det finns tre ting som verkar till människans 

räddning: förmågan, viljan och handlingen.101 Människans förmåga till godhet är en gåva från 

Gud som finns nedlagd som en naturlig förutsättning i skapelsen. Men medan förmågan 

kommer från Gud kommer viljan och handlingarna från människan själv. Precis som 

människan är skapad med fysiska ögon som hon måste välja att använda, måste människan 

själv välja att agera gott i enlighet med den naturliga förmågan till godhet som Gud har gett 

henne. På så sätt är människans handlingar en produkt av ett samarbete mellan Gud och 

människan.102 Pelagius sammanfattar sina tankar på följande sätt: 

 

Återigen, att vi har förmågan att göra, säga, tänka något gott, kommer från honom som har 
försett oss med ‘förmågan’ och som också bistår denna ’förmåga’; men att vi verkligen gör 
något gott, eller talar ett gott ord, eller tänker en god tanke, kommer från oss själva,  
liksom vi också har förmågan att vända allt detta till ondska.103 

 

 Pelagius menade att människans förmåga till godhet är en generell nåd som Gud gett 

människan när Han skapade henne, men denna nåd verkar enbart i människan då hon är villig 

att göra Guds vilja.104 Förutom den generella nåden tillför Gud sin assisterande nåd som ger 

människan stöd i hennes strävan att handla rätt. Gud ger sin assisterande nåd i form av att 

förlåta människans synder i dopet, instruera henne i Skriften och ge henne Jesus som ett 

exempel att följa.105 Pelagius ser Jesu död och uppståndelse som en del av Guds assisterande 

                                                             
100 Ibid., s. 221–222.  
101 P. Schaff (ed.), “St. Augustine: Anti-Pelagian writings,” A Select Library of the Nicene and Post-Nicene 
Fathers of the Christian Church, Vol. V. Grand Rapids, Michigan: WM.B Eerdmans Publishing Company, 1886, s. 
647. http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf105.pdf  [Tillgänglig 181218]. 
”Posse,” ”velle” och ”esse” är de latinska ord som Pelagius själv använde för att beteckna förmågan, viljan och 
handlingen. 
102 Ferguson, 1956, s. 173. 
103 Schaff, 1886, cit. s. 648. “So again, that we are able to do, say, think, any good thing, comes from Him who 
has endowed us with this ‘ability,’ and who also assists this ‘ability;’ but that we really do a good thing, or speak 
a good word, or think a good thought, proceeds from our own selves, because we are also able to turn all these 
into evil.” (Jag har valt att översätta alla citat till svenska med det engelska citatet bifogat i fotnoten).   
104 Ferguson, 1956, s. 172. 
105 Ibid., 183. Ferguson påpekar att det finns två huvudsakliga svagheter med Pelagius teologi och det är att 
han inte har en utarbetad syn på försoningen och den helige Andes roll.  
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nåd. Han beskriver hur den assisterande kraften från Gud växt över tid för att kulminera i 

Jesus. Först gav Gud den inre och den yttre lagen men genom Jesus har människan fått en 

slutlig hjälp och ett kraftfullt exempel att följa. Pelagius skriver: 

Först levde människan rättfärdig enligt naturen, sedan under lagen och nu under nåden. När 
den inre lagen inte längre var verksam kom den yttre lagen och återigen när den mosaiska 
lagen på grund av människornas syndiga vanor och mönster inte längre räckte till måste hjälp 
sändas i form av den vitala naturliga kraften i Kristi exempel som vi fått att imitera.106 

 

 Eftersom Adams synd inte skadade avbildslikheten hos hans efterkommande utan 

enbart gav mänskligheten ett dåligt exempel behöver inte skapelsen helas och nyfödas utan 

det räcker med att människan får ett kraftfullt exempel att följa.107 För Pelagius finns det 

följaktligen ingen koppling mellan Adams synd och mänskligheten i stort och det finns inte 

heller någon koppling mellan Jesu död och uppståndelse och mänskligheten som helhet. 

Fergusen förklarar hur Pelagius individuella syn på synden får konsekvenser för hans syn på 

försoningen: 

 

Eftersom Pelagius förnekade arvsynden blir den direkta konsekvensen att han inte har en 
kosmisk syn på försoningen. Eftersom mänsklighetens synd…inte är solid utan atomisk, finns 
det heller inte någon enstaka och solid försoningshandling som kan gälla för hela 
mänskligheten som helhet.108 

 

 Fergusens tolkning visar att Pelagius syn på synden påverkar betydelsen av korset. 

Korset blir inte platsen för försoningen mellan Gud och mänskligheten utan ett exempel på 

Jesu personliga konfrontation med det onda. Korset blir en symbol för hur man övervinner det 

onda och visar människan att det är möjligt att vara uthållig ända till slutet. 109  Pelagius 

undervisning fokuserar därför på Jesu moraliska undervisning och helheten av hans liv mer än 

på korset. Frälsningen vinns inte på korset utan Jesu liv och död är en förebild för hur 

                                                             
Rees, 1991, s. 7. Rees delar upp Pelagius undervisning om nåden i “grace of creation” och “grace of revelation”. 
106 Ibid., s. 233. Citat från Pelagius in August. De gratia Christi c. 4: “First man lived righteous according to 
nature, then under the law, and now under grace. When the inner law was no longer efficacious, the outer law 
was given and once more when the Mosaic law, despite the sinful acts and habits of men, was no longer 
sufficient, help had to be sent in the lively force of nature as exhibited for imitation in the example of the Lord.” 
107 Ferguson, 1956, s.162. Paulus undervisning om den förste och siste Adam (i t.ex. Romarbrevet kapitel fem) 
saknar därmed mening i Pelagius teologi.   
108 Ibid., s. 164. “It follows directly from Pelagius, disavowal of original sin that he does not hold what one might 
call a cosmic doctrine of atonement. If mankind´s sin is…not solid but atomic, then there can be no single and 
solid act of redemption for mankind ‘en bloc’.” 
109 Ibid., s. 169. 
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människan ska leva.110 Pelagius poängterar att en sann kristen bör sträva efter att leva ett 

moraliskt liv som liknar det Jesus levde. Han skriver: 

 
Han är en Kristen som följer Jesu väg, som imiterar Kristus i allt, som det är skrivet: ”Den som 
säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde”[1 Joh 2:6].111 
 

 Sammanfattningsvis menar Pelagius att den naturliga nåden och den assisterande 

nåden samverkar till människans frälsning. Ansvaret för frälsningen vilar dock på människan 

själv och är beroende av hennes val att följa Jesu väg genom att imitera Honom i allt. 

 
 

 Efter att ha studerat det pelagianska teologiska systemet appliceras det på barns väg 

till frälsning enligt följande:  

 

Det pelagianska teologiska systemet112 

 Barnet föds utan skuld och med en intakt natur som inte skadats av Adams synd. 

 Synden influerar barnet utifrån och påverkar dess vilja genom sinnena.  

 Varje barn har förmåga att fritt välja mellan det goda och det onda, om hon/han vill 

tro på Gud eller ej. 

 Jesu liv och trohet ända till döden är förebilder och exempel för barnet att följa. 

 Den naturliga nåden (inneboende mänskliga förmågan som Gud har gett barnet i 

skapelsen) och nåden som assisterar barnets strävan (dopet, Skriften och Jesus som 

exempel) samverkar till barnets frälsning. 

 

 

4.1.1 Pelagiansk teologi i rapporten Pentekostal barn- och familjeteologi113 
  

 Efter att ha studerat grunden för det pelagianska teologiska systemet studeras nu hur 

systemet kommer till uttryck i den barn- och familjeteologiska rapporten. Två kapitel 

argumenterar för respektive bygger på det pelagianska systemet och dessa kommer att 

                                                             
110 Ibid., s. 164. 
111 Rees, 1991, sid. 8, 124.“He is a Christian who follows the way of Christ, who imitates Christ in all things, as it 
is written: He who says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked.”  
112 Sammanfattningen bygger på kap. 4.1. 
113 Alvarsson (red.), 2012. 
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studeras närmare i den här delen av studien. Det är dels redaktörens personliga inledning och 

dels Almqvist och Alvarssons kritiska läsning av Bert Franzéns bok Guds försprång.114  

 

4.1.1.1 ”En personlig introduktion” av Jan-Åke Alvarsson115 
 

 I sin personliga inledning pläderar Alvarsson för att det pelagianska teologiska 

systemet är det som bäst stämmer överens med Gud som ”verksam skapare” och det lilla 

”barnets natur”.116 Han menar att Pingstvännerna, ”i stort varit på Pelagius sida, men att det 

finns en viss förvirring som inte är riktigt utredd genom det baptistiska arvet”. 117 

Pingstvännerna är klara över att det lilla barnet tillhör Guds rike men frågorna om syndafallets 

konsekvenser har inte bearbetats på ett grundligt sätt i rörelsen.118 

 Alvarsson sätter frågan om barnets natur i relation till den ortodoxa kyrkans tro och 

Pingströrelsens metodistiska arv. Enligt den ortodoxa tron var det människans relation till Gud 

som skadades i syndafallet, inte hennes avbildslikhet, och metodisterna har en liknande syn 

då de döper barnen på grund av att de redan från födseln är en del av förbundet med Gud.119 

Båda dessa menar Alvarsson är föregångare till Pingstvänner som håller sig till det pelagianska 

teologiska systemet. 120  Han refererar vidare till pingstpastorn Bertil Olingdahls artikel 

”Barnets Gudsmedvetande” i tidskriften Tro och Liv som argumenterar för att alla barn föds 

med ett fungerande andeliv.121 Olingdahl menar att även om arvsynden skulle existera så finns 

det också, genom Jesu död och uppståndelse, en arvsnåd som tillintetgjort synden och som 

gör att barnet föds till världen utan vare sig synd eller skuld.122 Alvarsson kommenterar även 

Martina Proséns arminska bidrag i rapporten som, han menar, inte faller under ramen för 

klassisk pentekostal teologi:123  

                                                             
114 Franzén, 1991. 
115 J-Å Alvarsson, ”En personlig introduktion”, i: Alvarsson, Jan-Åke, Pentekostal barn- och familjeteologi, 
Forskningsrapport från Institutet för Pentekostala Studier, Nr 4. Forserum: Stema Print, 2012, s. 9–21. 
116 Ibid., cit., s. 16.  
117 Ibid., cit. s. 13.  
118 Ibid., s. 12. 
119 Ibid., s. 16.  
120 Ibid., s. 16. 
121 B. Olingdahl, ”Barnets gudsmedvetande”, Tro och liv, Nr 3. 1980. Stockholm, 1980, s. 51–53. 
122  Alvarsson (red.), 2012, s. 14. Här anknyter Olingdahl till det som rapporten kallar radikal arminsk position. 
Det vill säga att arvsynden fanns mellan den förste och andre Adam men har tagits bort i och med Jesu död och 
uppståndelse. Resultatet blir dock att man landar i samma position som Pelagius: Att barnen föds med en 
intakt avbildslikhet.   
123 Martina Proséns kapitel behandlas senare i studien under de arminska bidragen i rapporten.  
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Till skillnad från Prosén menar jag att den klassiska pentekostala positionen är densamma som 
Pelagius hävdade, nämligen att barnet föds utan vare sig arvsynd och arvskuld.124 

 
 Alvarsson ger sig även i kast med några bibliska texter som är svåra att tolka utifrån 

det pelagianska teologiska systemet och menar att Paulus ord i Efesierbrevets andra kapitel 

och tredje vers, som talar om att alla människor av naturen är ”vredens barn”, bör tolkas som 

att alla föds in i en värld där vreden redan finns.125 När det gäller Romarbrevets femte kapitel 

och tolfte vers menar Alvarsson att, syndafallet visserligen innebar att människorna 

drabbades av synd och död men att detta, ”på sätt och vis”, upphävdes i och med Jesu 

försoning.126 Han menar att fallet innebar omfattande förändringar för människan eftersom 

hon efter det hamnade under lagen, men Adams synd fick inte några konsekvenser, för 

skapelsen som sådan.127  

 

 Det finns ytterligare ett bidrag i barn- och familjeteologiska rapporten som utgår från 

det pelagianska teologiska systemet. Det är Almqvist och Alvarssons kritiska läsning av Bert 

Franzéns bok Guds försprång.128 

  

4.1.1.2 ”En kritisk läsning av Bert Franzéns bok Guds försprång” av Alvarsson och 

Almqvist129 

 

 Almqvist och Alvarsson lyfter fram att Franzéns intention med boken Guds försprång 

är att utveckla en god evangelikal och baptistisk barnteologi som håller både teologiskt och 

                                                             
Intressant, ur ett källkritiskt hänseende, är att redaktören i förväg tar ställning till vilket teologiskt system som 
bör ges tolkningsföreträde.  
124 Alvarsson (red.), 2012, cit. s. 15. 
125 Ibid., s. 18. Efesierbrevet kapitel två och vers tre: ”Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga 
begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de 
andra”. 
126 Ibid., s. 18. Romarbrevet kapitel fem och vers tolv: ”Genom en enda människa kom synden in i världen, och 
genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade”. Här anknyter Alvarsson 
till den så kallade radikala arminska positionen: att Jesu död och uppståndelse lyft av arvsynden och 
arvskulden.  
127 Ibid., s. 18. Alvarsson preciserar inte vilken lag han menar. Här återvänder Alvarsson till den pelagianska 
positionen som utgår från att Adams synd inte fått några konsekvenser för skapelsen.  
128 Franzén, 2006. 
129 S. Almqvist & J-Å Alvarsson, ”En kritisk läsning av Bert Franzéns bok Guds försprång”, i: Alvarsson, Jan-Åke, 
Pentekostal barn- och familjeteologi, Forskningsrapport från Institutet för Pentekostala Studier, Nr 4. Forserum: 
Stema Print, 2012, s. 63–72, 184. ”Stanley Almqvist är har under många år arbetat med media och design, bl.a. 
med publikationer för barn och ungdom”. 
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praktiskt.130 I boken argumenterar Franzén mot arvsyndstanken och menar att man istället 

bör bygga teologin utifrån Jesu ord om att barnen tillhör Guds Rike.131 I centrum för hans 

resonemang står uttrycket ”Guds försprång”.132 Franzén menar att Guds försprång i barnens 

liv innebär att de föds ”utan skuld” och redan från födseln ”befinner sig i en organisk 

gemenskap med Gud”.133 Han argumenterar för att Gud är den alltjämt verksamme skaparen 

som fortsätter skapa barn goda och rena och skriver att vi ska “se på barnen som Guds barn, 

med hänvisning till kristen skapelsesyn och kristen tro på den gränslösa försoningen i Jesus 

Kristus”.134 Franzén menar vidare att människan inte ärver Adams synd men däremot föds 

med begränsningar och ändlighet.135 Vad dessa begränsningar och ändlighet syftar på framgår 

inte i Almqvist och Alvarssons referat men däremot i Franzéns bok:  

 

 Denna begränsning är inte en följd av synden utan given som förutsättning. Födelse och död 
 är varandras följeslagare i hela skapelsen. Begränsningar och ändlighet är inga tecken på en 
 skadad avbildslikhet, och alla människor föds med förutsättningar att utan avbrott leva av 
 Guds nåd.136 

 

 Vad gäller synden menar Franzén att den drabbar barnet utifrån, från de vuxna och 

den omgivande miljön, som riskerar att förleda barnet till synd.137 Franzén menar därför att 

de vuxnas främsta uppgift är att skydda barnet mot förförelsen så att barnet kan bevaras i det 

Guds försprång som det föddes in i.138  

 Sammanfattningsvis menar Almqvist och Alvarsson att Franzéns syn väl stämmer 

överens med Pingströrelsens syn att barnet föds utan vare sig arvsynd eller arvskuld. De 

                                                             
130 Ibid., s. 65.  
131 Ibid., s. 66. Franzén menar att ordet ”arvsynd” inte finns i Nya testamentet och han refererar bl.a. till 
ändrade förutsättningar som profeterna i Gamla testamentet förebådar som stöd för sin syn. 
 Hesekiel kapitel arton och vers tjugo: ”Det är den som syndar som skall dö. Sonen skall inte bära straffet för 
faderns synd och fadern skall inte bära straffet för sonens synd. Den rättfärdige skall skörda frukten av sin egen 
rättfärdighet, den gudlöse frukten av sin egen gudlöshet”. 
Jeremia kapitel trettioett och vers tjugonio till trettio: ”När den tiden kommer skall de inte längre säga: 
’När fäderna äter surkart får barnen ont i tänderna’. Nej, var och en skall dö för sin egen synd: den som äter 
surkart får själv ont i tänderna”. 
132 Ibid., s. 65. 
133 Ibid., s. 65. Här står Franzéns och Olingdahls synsätt nära varandra. 
134 Ibid., s. 67. Franzén skiljer sig från Pelagius genom att han menar att arvsynden faktiskt existerade mellan 
den förste Adam och Jesus men att den lyfts av alla människor på grund av Jesu död och uppståndelse. Denna 
skillnad kommenteras vidare i kap. 4.1.2.3. 
135 Ibid., s. 68. 
136 Franzén, 2006, cit., s. 175. Jmf. Pelagius syn att döden fanns som en del av skapelsen redan från början. 
137 Almqvist och Alvarsson, 2012, s. 67. 
138 Ibid., s. 68.  
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skickar dock in en brasklapp om att Pingströrelsen visserligen hävdat att barnet föds utan skuld 

men att det ”snart drabbas av synden och behöver omvändas”.139 Trots brasklappen menar 

dock Almqvist och Alvarsson att Franzén ”med sin bok Guds försprång…hjälpt svenska 

pingstvänner att...formulera det som de anat och känt men inte kunnat sätta ord på”.140  

 

 Efter att ha studerat den teologiska grunden för det pelagianska teologiska systemet 

och studerat två kapitel i den barn- och familjeteologiska rapporten som pläderar för 

respektive utgår från systemet övergår vi nu till att studera hur en praktisk teologi, baserad på 

det pelagianska teologiska systemet, kan utformas.  

 

4.1.2 Det pelagianska systemet i praktiken 
 

För att besvara frågan om vilka praktiskt teologiska konsekvenser det pelagianska 

teologiska systemet leder till studeras tre olika böcker.141 Den första boken är Systematic 

Theology, Vol. II, skriven av den amerikanska baptistteologen James McLendon. Den andra 

boken är avhandlingen, Omvändelsens skillnad, av teologen och läraren Fredrik Wenell. 

Slutligen studeras, den redan nämnda boken Guds försprång, skriven av baptistpastorn och 

läraren Bert Franzén.142  

 

4.1.2.1 Systematic Theology, Vol II av James W. McLendon143  

 

 James W. McLendon är en kristen teolog och författare i den baptistiska traditionen 

som bland annat skrivit en systematisk teologi, i tre delar, där det genomgående temat är 

                                                             
139 Ibid., s. 67. ”I allmänhet hävdas inom Pingströrelsen bara att barnet föds rent och obefläckat men att det 
snart drabbas av synden och behöver omvändas. Teologiskt är emellertid denna fråga relativt obearbetad.”  
Cit. not 154. 
140 Ibid., s. 72.  
141 Studien presenterar relevanta delar av författarnas systematiska teologi men fokuserar på den praktiska 
tillämningen av teologin. 
142 McLendon, 1994; Wenell, 2015; Franzén, 1991. 
143 McLendon, 1994. 
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berättelsen och visionen om den så kallade kristna vägen.144 Enligt Baylor Press är McLendon 

tjugohundratalets viktigaste baptistiska teolog.145  

 McLendon utgår från att människan föds med en intakt natur. Han menar att synd är 

främmande från den mänskliga naturen och att Jesus visat hur människan egentligen är 

skapad att leva. Sann kristendom är för McLendon sann mänsklighet. 146  McLendon 

argumenterar, i likhet med Pelagius, mot tanken på arvsynden och betonar att vi inte ska 

identifiera människor som syndare utan som Guds skapelser.147 McLendon definierar den 

ursprungliga synden, människans grundsynd, som ”synd mot det nya i Kristus”.148 Med det 

menar han den synd människan begår då hon vägrar att följa Jesu väg. Grundsynden förmedlas 

genom släktleden som en social synd, då den ena generationen skapar mönster som 

nästkommande generation följer.149 Utmaningen, för varje generation, är att bryta med dessa 

mönster och istället välja att följa Jesu väg.150 McLendon menar att Gud har valt att upprätta 

skapelsen genom en tretvinnad tråd av organiskt-, socialt- och uppståndelseliv. Skapelsen 

mognar och växer i alla dessa avseenden, genom historien, mot något större och mer 

fullödigt:151 

Precis som det finns en berättelse om Guds upprättande, liv-ut-ur-döden, väg med 
mänskligheten, och precis som det finns berättelser om socialt liv, inklusive det sociala livet i 
kungariket eller Guds herravälde (speciellt typifierat genom Israel och kyrkan), så finns det en 
berättelse om organisk tillväxt i människan och andra arter, en ekologisk berättelse om livet i 
vår biosfär. Detta liv är grunden för det mer fullödiga livet i Guds rike.152 

                                                             
144 Termen beskrivs vidare i studien nedan. 
Det svenska konfirmationsmaterialet “ Vägens folk” av Magnus Sternegård och Skander Kurtin, Örebro: Marcus 
Förlag, 2012, har hämtat mycket inspiration ifrån McLendons teologi. Författarna skriver att: ” Vägens folk vill 
hjälpa varje deltagare att få tag på Jesu vision om ett liv i efterföljelse…Jesus visar på ett sätt att leva sitt liv, här 
och nu…Han visar Vägen genom att leva den. Jesus väg handlar om relationen till oss själva, till varandra, till 
Gud och till skapelsen. Hans väg är möjlig att gå här och nu. Vi vandrar den tillsammans”. 
http://vagensfolk.se/ikorthet [Tillgänglig 190105]. 
145 Baylor Press är en del av det ansedda baptistiska Baylor University. https://www.baylorpress.com/about/ 
[Tillgänglig 190114]. ”James W. McClendon Jr. (1924–2000), was the most important ’baptist’ theologian of the 
twentieth century.” https://www.baylorpress.com/9781481304313/the-collected-works-of-james-wm-
mcclendon-jr/ [Tillgänglig 190114]. 
146 McLendon, 1994, s. 124. 
147 Ibid., s. 125, 135. 
148 Ibid., s. 130, ”sin against the new in Christ.” Jfr. termen ”original sin.” 
De svenska orden ”ursynd” eller ”ursprunglig synd” motsvarar engelskans begrepp, ”original sin.” 
149 Människan socialiseras till syndare. Refererar till Pelagius tankar om godhet och ondska som mönster. 
150 Ibid., s. 145. 
151 Jmf. Pelagius undervisning om samverkan mellan den mänskliga strävan och Guds assisterande kraft. 
152 Ibid., cit. s. 133. ”Just as there is a narrative of God´s restorative life-out-of-death way with our human race, 
and just as there are narratives of social life including the sociality of the kingdom or rule of God (significantly 
displayed in Israel and the church), so is there a narrative of organic growth in human and other spieces, an 
ecological story of life in our biosphere. The life is the basis of the fuller life of the realm of God.” 

http://vagensfolk.se/ikorthet
https://www.baylorpress.com/about/
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 McLendon tankar liknar Pelagius i det att Jesu liv (”liv-ut-ur-döden väg”) ger människan 

ett exempel och en expansion av den naturliga kapaciteten som gör det möjligt för henne att 

mogna till det Gud har tänkt för henne. 153  Människan föds med en ursprunglig moralisk 

kapacitet som ska växa genom livet, men för att människan ska kunna växa måste hon 

omvända sig till Jesu väg och få ett nytt liv i kroppen, församlingen. Tanken är att livet i 

kroppen ska präglas av en samsyn och gemensamma praktiker som håller människan kvar på, 

och hjälper henne förstå hur hon ska fortsätta vandra och växa på Guds väg.154 Det som främst 

hotar människans moraliska tillväxt är om hon lämnar samsynen och gemenskapen och faller 

tillbaka till sina ursprungliga söndrande lojaliteter – till klass, klan och stam. När hon gör det 

syndar hon mot den nya sociala ordningen på Jesu väg men också mot sin ursprungliga 

moraliska natur.155 Likt Pelagius ser inte McLendon Jesu kors som ett offer för synden utan 

Jesu lidande är ett exempel som visar hur kostsamt det är att följa vägen. Jesu väg leder alltid 

i motsatt riktning till rådande destruktiva maktstrukturer men Hans uppståndelse visar att 

vägen är värd att vandra eftersom den till slut leder till seger över samhällets söndrande 

krafter och över döden.156 Människan stryks i vandringen genom den tretvinnade tråden; den 

organiska kapaciteten, det sociala livet i kroppen och Jesu exempel. 157   

 

 Om vi omsätter McLendons teologi i en praktisk teologi för barn blir konsekvensen att 

barnen bör ges möjlighet att: Mogna och växa moraliskt utifrån det de sedan sin skapelse 

redan är, samt så tidigt som möjligt undervisas om Jesu väg och vad det betyder att följa 

den.158 Barnen behöver också ges möjlighet att själva bekräfta om de vill följa vägen, genom 

att döpas.159 Slutligen behöver barnen bli en del av en social gemenskap som i nattvard och 

gemensam andlig urskiljning ger varandra stöd att fortsätta vandra i efterföljelse på Jesu Kristi 

kostsamma motkulturella väg. 

                                                             
153 Ibid., s. 134.  
154 Ibid., s. 134. McLendon menar att uppståndelselivet förvaltas i församlingens gemensamma praktiker. Det är 
dessa som håller den enskilda människan kvar på Jesu väg. Parallell till Pelagius undervisning om att en god 
vana understödjer en god moralisk utveckling. 
155 Ibid., s. 134. Min text är en sammanfattning av McLendons text: “In infancy we are given moral capacities 
proper to infancy…With growth comes expansion of those capacities. In conversion to Christ, we are offered 
new life in the body, a new power of consent to God and whatever is God´s. If from that cordial consent we fall 
back to the private loyalties of clan, tribe, or class, we sin not only against the new social practice of the rule of 
God, but also against the basic moral gift of life in its organic setting“. 
156 Ibid., s. 135. De söndrande krafterna definieras ovan som lojaliteter till klass, klan och stam. 
157 Ibid., s. 142. 
158 Jesu liv betonas som en förebild i uthålligt tjänande och ståndaktighet gentemot de världsliga makterna. 
159 Den kostbara vägen som utmanar rådande destruktiva makter och ordningar. 
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4.1.2.2 Omvändelsens skillnad av Fredrik Wenell160 

 

 I avhandlingen, Omvändelsens skillnad, En diasporateologisk granskning av frikyrklig 

ungdomskultur i folkkyrka och folkhem, beskriver Wenell hur en individualistisk och 

känslomässig betoning på omvändelsen kombinerat med en kollektiv samhällsmoral lett till 

att frikyrkan förlorat sin förmåga att påverka samhället.161 Wenell tar sin utgångspunkt i John 

Howard Yoders så kallade diasporateologiska perspektiv som utgår från att de kristna lever i 

minoritet och diasporagemenskap, i förhållande till det omgivande samhället.162 Perspektivet 

betonar betydelsen av de troendes gemenskap som social kropp och den riktning, telos, som 

utgör referenspunkt för gruppens handlingar och praktiker. 163  Referenspunkten för den 

kristna gemenskapen är det liv Jesus levde som ledde till hans död.164  

 Den enskildes omvändelse innebär att hon sätts in i ett sammanhang, en social kropp, 

som genom sin gemensamma referenspunkt och  överlåtelsen till gemenskapen har möjlighet 

att påverka det omgivande samhället.165 Wenell beskriver perspektivet enligt följande: 

 

Det är varken intentionen hos den enskilde eller en transcendent motivering utan den 
historiske Jesus, som han framställs i den bibliska berättelsen, som utgör referenspunkt 
utanför den enskilde och gemenskapen. Ett diasporateologiskt perspektiv betonar alltså 
betydelsen av överlåtelsen till den troende gemenskapen som social kropp. Det unika består 
varken i en bättre moral eller speciella praktiker utan i handlingarnas referenspunkt.166 
 
 

 I slutet av sin avhandling kompletterar Wenell det diasporateologiska perspektivet och 

problematiserar dess, vad han menar, alltför rationella syn på omvändelsen.167 Han lyfter fram 

att även känslor har betydelse för de troendes strävan mot, telos. Det handlar dock inte om 

flyktiga känslor, knutna till en känslobetonad omvändelsehändelse, utan djupa och bestående 

känslor som integrerats i den enskilde genom relationen till Gud, kyrkan och samhället.168 

                                                             
160 Wenell, 2015. 
161 Ibid.  
162 Se bland annat, Yoder, J., H. (1984), The Priestly Kingdom Social Ethics as Gospel, Notre Dame, IN: University 
of Notre Dame Press. 
163 Liknar McLendons användning av begreppet ”väg”. 
164 Ibid., s. 218. 
165 Betoningen ligger på det sociala snarare än det soteriologiska (det som har med frälsningen att göra).  
166 Wenell, 2015, cit. s. 219. ”Det är inte bara Jesu död som spelar roll enligt Yoder utan också det liv som 
orsakade hans död…Genom att delta i dessa processer [gemenskapen och handlingarna] sätts den enskilda 
människan i relation till den historiske Jesus. Det är i den betydelsen som de [processerna] är sakramentala och 
på samma gång moraliskt normerande.” Jämför McLendonds steg på den kristna vägen. 
167 Ibid., s. 204–206. 
168 Ibid., s. 206. 



32 

 

Wenell sammanfattar kompletteringen genom att konstruera ett så kallat dispora-

ecklesiologiskt perspektiv på omvändelsen.169 Enligt detta perspektiv innebär omvändelsen 

att, den enskilde inkorporerar ny kunskap och affektion som leder till en ny referenspunkt.170 

Kunskapen och affektionen stärks och befästs då den troende blir en del av en gemenskap, en 

social kropp, som delar samma referenspunkt. Gemenskapens processer och handlingar är 

inte enbart sociala till sin karaktär utan även inkarnatoriska eftersom de relaterar till Jesus och 

har honom som sin gemensamma referenspunkt. 171  Genom sin unika relation till Jesus 

upprätthåller gemenskapen sin identitet och kan genom ständig prövning och utveckling av 

sin trofasthet gentemot referenspunkten, ge sitt specifika bidrag till det omgivande 

samhället.172 Betoningen av den historiske Jesus som referenspunkt samt Jesu liv och död som 

riktningsgivare snarare än som medel till frälsning placerar både det diasporateologiska och 

det diasporaecklesiologiska perspektivet i linje med det pelagianska teologiska systemet. 

 

 Om vi omsätter det diasporateologiska perspektivet i en praktisk teologi för barn 

innebär det att barnet så tidigt som möjligt bör få  ingå i en troende gemenskap och få kunskap 

om  den historiske Jesus som utgör referenspunkt  för gemenskapen och dess handlingar. 

Om vi kompletterar med det diasporaecklesiologiska perspektivet innebär en praktisk teologi 

för barn att även affektionerna har en plats. Genom kunskap och affektioner skapas en 

relation till, och en personlig omvändelse till den historiske Jesus. Barnet identifierar sig på så 

sätt med gemenskapens referenspunkt och blir en del av en inkarnatorisk gemenskap som 

genom kontinuerlig prövning av sin trofasthet till Jesus och hans sätt att leva, kan påverka det 

omgivande samhället.173     

 

 

 

                                                             
169 Ibid., s.242-243. Ecklesiologi betyder läran om kyrkan. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ecklesiologi [Tillgängligt 190225]. 
170 Ibid., s. 243. Affektionen handlar om förblivande känslor. 
171 Ibid., s. 243. 
172 Ibid., s. 242. Jmf. McLendons fjärde steg, ”soaring”. 
173 Både det diasporateologiska och det diasporaecklesiologiska perspektivet poängterar relationen till den 
historiske Jesus som gemenskapens telos. De nämner dock inte att Jesu död har en försonande betydelse. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ecklesiologi
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4.1.2.3 Guds försprång av Bert Franzén174 

  

 Bert Franzén är den som i den svenska kontexten gett det mest tydliga bidraget till en 

praktisk teologi om barns väg till frälsning utifrån ett pelagianskt teologiskt system. Franzéns 

syn skiljer sig dock från Pelagius i fråga om arvsyndens bakgrund. Medan Pelagius inte räknar 

med någon arvsynd alls, menar Franzén att arvsynden fanns mellan den förste och den siste 

Adam, men att både arvsynden och arvskulden togs bort genom Jesu försoningsgärning.175  

 Franzén argumenterar för att det finns en skillnad mellan den vuxnes och barnets 

frälsning. Den vuxne som medvetet syndat måste omvända sig för att bli frälst, medan det lilla 

barnet allt ifrån födseln befinner sig i frälsningen och nyfödelsen och det är i detta tillstånd de 

ska bevaras.176 I sin bok Guds försprång: om Barnen och Guds Rike, ger Franzén ett: “Utkast 

till en teologi om barnen”.177 Han stryker under att man bör utgå från en särskild teologi om 

barnen som gör klart att barnen inte föds som syndare utan, på grundval av Guds goda 

skapelse och Jesu frälsningsverk, hör till ”det befriade folket”.178 De behöver inte föras till 

omvändelse utan man bör lägga betoningen på att de ska bevaras i den ställning de fötts in i. 

Franzén menar att ”alla människor föds med förutsättningar att utan avbrott leva av Guds 

nåd” och föräldrarnas uppgift är att hjälpa barnet förstå ”vad det vill säga att vara en del av 

det befriade folket”.179 Det är viktigt, menar Franzén, att barnet undervisas i tron under sina 

tidiga år, eftersom tron då kan bli en integrerad del i dess fortsatta utveckling.180 

 Franzén skriver vidare att om föräldrarna är medlemmar i församlingen bör deras barn 

ses som tillhöriga till församlingen redan från början.181 Barnvälsignelsen bör därmed ses som: 

                                                             
174 Franzén, 1991. Bert Franzén var baptistpastor och lärare. Han var också rektor för den baptistiska 
pastorsutbildningen på Betelseminariet i Stockholm mellan 1972–89.  
175 Ibid., s. 174. Den förste Adam (första människan) och siste Adam (Jesus) är uttryck hämtade från 
Romarbrevet kapitel fem och  Första Korinthierbrevet kapitel femton. ”Guds solidaritet med släktet i skapelse 
och försoning uppväger för barnens vidkommande helt de i andlig mening förödande följderna av människans 
långa slavtjänst under synden. Detta gäller alla barn, och efter Kristi fullbordade försoningsgärning föds inga 
barn i arvsyndens tecken utan i kärlekens och försoningens.” Cit. s. 174.  
176 Ibid., s. 63, 85, 174. ”Om försoningen i Kristus också innebär en ny skapelse är det rimligt att räkna med att 
barnen har en alldeles egen plats i den.” Franzén verkar mena att barnen redan från början är frälsta och 
pånyttfödda. Han skriver vidare att ”varje kristen måste bli vad han redan är i Kristus, eller uttryckt med andra 
ord, lära sig vad det innebär att vara en kristen”. Ibid., cit. s. 93. 
177 Ibid., s. 173–181. 
178 Ibid., s. 176. Cit. s. 174. ”Alla barn är Guds älskade barn, och det enda som kan skilja barnet från Guds kärlek 
är den enskildes beslut att inte leva i den kärlekens tecken och dess beskydd.”  
179 Ibid, cit. s. 175-176. 
180 Ibid., cit. s. 177. “Om den kristna tron och dess symboler fått vara en del av barnens värld under de år då 
dess biologiska instinkter utvecklas och under de år då de olika impulserna organiseras under den egna viljans 
kontroll, då är de redan en del av barnets växande värld.” 
181 Franzén använder ordet tillhöriga inte medlemmar. Beslut om medlemskap tar barnet själv i mogen ålder.  
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”en manifestation av barnets andliga ställning”, med innebörden att barnet högtidligen tas 

upp i församlingens gemenskap.182 Barnvälsignelsen är enligt Franzén: 

 

En bekännelse- och förkunnelsehandling. Föräldrar och församling bekänner tillsammans sin 
tro på Gud som skapare och fader och förkunnar hans seger över synden och dödens makt i 
Jesus Kristus.183 

 
  

 När barnet uppnått en tillräcklig andlig och moralisk mognad är det redo att avge en 

egen bekännelse. Då är barnet moget att gå från tillhörighet till medlemskap. Detta 

konkretiseras i det baptistiska troendedopet. Det egna beslutet ser Franzén som en 

förlängning av barnvälsignelsen. Han skriver: 

 

Välsignelseaktens förlängning är att barnet senare bejakar den gudsgärning som akten är ett 
uttryck för.184 

 
 Franzén betonar att det inte går att fastställa en ålder när barnet är redo att fatta ett 

eget beslut. Det viktiga är att barnet nått en sådan intellektuell och moralisk mognad att det 

kan ta ett eget ansvar för sin livsinriktning.185 Franzén stryker under att det är först i och med 

dopet som barnet blir en del av Kristi kropp. 186  Här blir dock Franzéns resonemang 

motsägelsefullt och en närmare studie behöver göras för att förstå hur tankarna hänger 

samman. Efter att ha talat om kontinuiteten från födseln: bekräftelse i barnvälsignelsen och 

bejakande i dopet, talar han nu i termer av kris: omvändelse, att komma till tro och att ta emot 

riket. 187  Kanske kan McLendons resonemang användas som nycklar till förståelse av vad 

Franzén menar. I så fall motsvarar Franzéns tal om att komma till tro steg ett hos McLendon: 

undervisningen har lett fram till en personlig övertygelse om sin ställning. Vidare, när Franzén 

talar om omvändelse handlar det om att genom dopet bli en: ”aktiv bundsförvant i kampen 

för Guds skapelse och försoning i världen”, vilket motsvarar steg två–fyra i McLendons 

                                                             
182 Ibid., s. 176–177. 
183 Ibid., cit. s.177. Med den här betydelsen av barnvälsignelsen ligger den nära innebörden i barndopet.  
Det bör noteras att Franzéns syn på barnvälsignelsen skiljer sig från det pelagianska teologiska systemet genom 
att det är Jesu död och uppståndelse som lyfter av arvsynden och arvskulden. 
184 Ibid., cit. s. 177. En intressant parallell till konfirmationen. 
185 Ibid., s. 178. Cit. s. 111: ”En personlig kristen livssyn och livsföring behöver baseras på ett eget genomtänkt 
viljebeslut”. 
186 Ibid., s. 112. Kristi kropp är ett bibliskt utryck som uttrycker enheten med Kristus och de andra 
medlemmarna i församlingen. Uttrycket finns nämnt i bland annat Romarbrevet kapitel tolv och Första 
Korinthierbrevet kapitel tolv.  
187 Ibid., s. 112–113, 179. 
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modell.188 Dopet betyder alltså, enligt denna tolkning, att barnet bekräftar att de vill fortsätta 

i sin ställning inför Gud och binda sig till den gemensamma uppgiften. På detta sätt löses 

motsägelsen mellan kontinuitet och kris upp i Franzéns resonemang.189 

 För att beskriva barnets ställning i tiden mellan barnvälsignelse och dop tar Franzén 

bilden av fornkyrkans katekumenat, tiden efter att man kommit till tro fram dopet. Under 

denna tid förberedde man sig och fick undervisning om dopet och den kristna efterföljelsen. 

Katekumenerna fick inte delta i nattvarden men betraktades som kristna.190 Franzén menar 

att vi ska se på barnen på samma sätt och i mellantiden, ge dem en gedigen undervisning om 

vad den kristna tron innebär.191 Franzén skriver slutligen om barnets relation till synden. Han 

menar att synden kommer från de vuxna och världen runt omkring.192 Barnet föds med en 

frihet att välja mellan det onda och det goda.193 Familjen och församlingen behöver därför 

stödja barnen i att göra goda val och tidigt låta barnet få lära känna förlåtelsens kraft.194  

 

 Om Franzéns teologi omsätts i en praktisk teologi för barn, blir konsekvensen att: 

Barnvälsignelsen ses som en bekännelse- och förkunnelsehandling som bekräftar barnets 

ställning och dess tillhörighet till församlingen.195 Föräldrarnas och församlingens främsta 

uppgift är att undervisa barnet om dess ställning som frälst, ge det en kärleksfull kristen 

fostran samt se till att det skyddas från synden och förförelsen som kommer utifrån.196 Genom 

att låta döpa sig bejakar barnet sin ställning och binder sig till den gemensamma uppgiften. 

Barnet blir då en medlem i församlingen, Kristi kropp.197  

                                                             
188 Ibid., s. 112–113. ”Andens solidaritet...som tar sig uttryck i Kristi kropp…måste vi bejaka…Vi blir aktiva 
bundsförvanter i kampen för Guds skapelse och försoning i världen”. 
189 Det finns indikationer på att Franzén menar att något nytt tillkommer i dopet eftersom barnet då blir en del 
av ”Andens solidaritet” och en medlem i Kristi kropp. Vad detta nya innebär beskriver dock inte Franzén i sin 
bok. Begreppet ”Andens solidaritet” är hämtat från Beasley-Murrays undervisning i artikeln ”Church and Child” 
som beskrivs närmare i 4.2.2.1. 
190 Ibid., s. 113. 
191 Parallellen är dock inte helt rättvisande eftersom Katekumenen i urkyrkan förutsattes ha kommit till en 
personlig tro vilket inte går att kräva av ett spädbarn.  
192 Ibid., s. 65. 
193 Ibid., s. 65 och 134. Franzén föreslår en tvåårig lärjungaskapsträning för ungdomar i åldern 13–15 år. 
194 Ibid., s. 115. ”Att vara fri från synden innebär inte att vara syndfri, utan det är att för all framtid leva i 
syndernas förlåtelse och att med den som vapen kämpa mot det onda.” 
195 Ibid., s. 176. Franzén ser barnvälsignelsen som en bekännelse av Gud som skapare och fader och en 
förkunnelse av Guds seger över döden genom Jesus Kristus. Enligt en mer strikt pelagiansk syn är 
barnvälsignelsen en bekännelse av Gud som skapare och fader och en tacksägelse för hans sätt att fortsätta 
skapa människan till sin avbild, fri att välja om hon vill följa eller inte följa Gud. 
196 Föräldrarna ska hjälpa barnet förstå att de fötts in i det befriade folket. Ibid., s. 63 och 176. Församlingen 
behöver vara vaksam så inte synden möter barnet inifrån den egna gemenskapen. 
197 Ibid., s. 74. Då erbjuds barnet att ta del i nattvarden. 
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 Mot bakgrund av studien av det pelagianska teologiska systemet och dess praktisk 

teologiska konsekvenser sammanfattas den praktiska teologin i förhållande till barnen enligt 

följande: 

 

Det pelagianska teologiska systemet i praktiken198   

 Barnvälsignelsen ses som en bekännelse- och tacksägelsehandling. En bekännelse av 

Gud som Skapare och Fader och en tacksägelse för att Han fortfarande skapar 

människor till sina fullkomliga avbilder. Akten bekräftar barnets ställning som frälst och 

tillhörig till församlingen. 

 Föräldrarnas och församlingens främsta uppgift är att undervisa barnet om Jesus och 

Hans väg, ge det en kärleksfull fostran samt se till att barnet skyddas från synden och 

förförelsen som kommer utifrån. 

 Genom att låta döpa sig bejakar barnet sin ställning som frälst och binder sig till den 

gemensamma uppgiften på efterföljelsens väg. Barnet blir då en medlem i 

församlingen. 

 Församlingens referenspunkt (Jesu liv och död), gemenskapen och de formativa 

praktikerna (till exempel nattvarden) hjälper barnet att förbli i efterföljelsen och 

fortsätta bidra till församlingens gemensamma uppgift i världen.    

  

  

 Efter att ha studerat bakgrunden till det pelagianska teologiska systemet, några 

exempel ifrån den barn- och familjeteologiska rapporten samt hur det teologiska systemet tar 

sig uttryck i praktiken studeras nu det arminska teologiska systemet. Även detta teologiska 

system presenteras som möjlig grund för Pingströrelsens syn på barns väg till frälsning, i den 

barn- och familjeteologiska rapporten.  

 Först studeras grunden för det arminska teologiska systemet, sedan studeras två 

kapitel ifrån den barn- och familjeteologiska rapporten som tar sin utgångspunkt i systemet. 

Slutligen studeras det arminska systemets praktisk teologiska konsekvenser. 

 

 

                                                             
198 Sammanfattningen baseras på hela kap. 4.1 med underrubriker. 
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4.2 Det arminska teologiska systemet 
 

 Det andra teologiska systemet som den barn- och familjeteologiska rapporten pekar 

på skulle kunna ligga som grund för Pingströrelsens syn på barns väg till frälsning är det 

arminska.  

 Jacobus Arminius var en holländsk teolog och reformator som levde mellan 1560–

1609. 199  Arminius är mest känd som en stark motståndare till den kalvinska 

predestinationsläran och som grundare för den teologiska inriktningen arminismen. Studien 

av Arminius teologi kommer att ske utifrån Arminius egna verk, The Works of James Arminius, 

Vol. 1–3 samt Roger E. Olsons bok Arminian Theology: Myths and Realities.200 Det som är 

speciellt intressant för studien är Arminius syn på arvsynden, arvskulden, den fria viljan och 

Guds nåd.  

 Arminius beskriver bakgrunden till syndafallet och dess konsekvenser i flera av sina 

texter. Gud gav Adam och Eva en lag som verkade ovidkommande, men som symboliserade 

och hade till avsikt att pröva människans lydnad mot Gud. Genom att bryta mot lagen avsade 

sig människorna sitt underordnande under Gud vilket innebar ett uppror mot Gud själv. 

Människans synd fick till konsekvens att hela ordningen i skapelsen rubbades och de drog på 

sig straffet som Gud i förväg hade varnat dem för: Människorna förlorade den ursprungliga 

rättfärdigheten och härligheten från Gud och ådrog sig både fysisk och evig död.201 Denna 

ursynd fick därmed ödesdigra konsekvenser för de första människorna men inte bara för dem, 

menar Arminius, utan också för alla som föddes efter dem. Han skriver: 

 

På grund av att förutsättningarna i förbundet som Gud ingick med våra första föräldrar var 
sådant att, om de fortsatte i Guds nåd och behag genom att hålla Guds bud, skulle gåvorna 
som skänkts dem överföras till deras avkomma, genom samma nåd som de själva tagit emot 
dem, men om de genom olydnad gjorde sig själva ovärdiga till välsignelsen, skulle deras 
avkomma, på samma sätt, inte besitta den, och skulle vara benägna till/ansvariga för/lagda 
under, fördärv och ondska. Detta var orsaken till att alla människor, som blev avlade genom 

                                                             
199 http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1.pdf  [Tillgänglig 190114]. 
200 J. Arminius, The Works of James Arminius, Vol. 1–3, Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethreal Library, 
2010.  http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1[–3].pdf [Tillgänglig 190114]. 
Olson, 2006. 
201 ON THE FIRST SIN OF THE FIRST MAN, s. 355–356. “But to anger succeeds infliction of punishment, which 
was in this instance two-fold. (1.) A liability to two deaths. (ii, 17; Rom. vi. 23.) (2.) The withdrawing of that 
primitive righteousness and holiness, which, because they are the effects of the Holy Spirit dwelling in man, 
ought not  to have remained in him after he had fallen from the favour of God, and had incurred the Divine 
displeasure. (Luke xix. 26.) For this Spirit is a seal of God’s favour and good will (Rom. viii. 14, 15; 1 Cor. ii. 12.).” 
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1.pdf [Tillgänglig 190118]. 

http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1.pdf
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dem på ett naturligt sätt, hamnade under fysisk liksom evig död, och förlorade den helige 
Andes gåva och den ursprungliga rättfärdigheten. Detta straff benämns vanligtvis ”förlust av 
likheten till Gud” eller ”ursynd”.202 
 
 

Arminius menar att ursynden gjorde att människorna förlorade både den ursprungliga 

rättfärdigheten och den Helige Andes gåva. Detta kallas på engelska, deprivation,  förlust och 

depravity, fördärv.203 Genom att människan förlorade rättfärdigheten och heligheten från Gud 

påverkades hennes sinne, vilja, tankar och känslor så att hon inte längre kunde göra Guds vilja 

och spegla Gud genom att vara hans avbild. Arminius menar att detta inte betyder att 

människan är fullständigt ond men att hon har smittats med en dödlig infektion som hon inte 

själv kan bli frisk ifrån.204  

 I en viktig fråga skiljer sig Arminius från de andra, samtida reformatorerna. Det handlar 

om huruvida Adams skuld förts vidare eller ej. Medan Luther och Kalvin undervisade att alla 

människor föds med en arvsskuld som lyfts av först i dopet menade Arminius att Jesu död på 

korset är betalningen för Adams skuld, likväl som deras skuld som föds efter honom. Detta 

innebär att alla människor som föds efter Jesu död och uppståndelse, visserligen ärver en 

skadad avbildslikhet, men inte Adams skuld. Olson beskriver hur mänskligheten, genom Jesu 

död på korset, fått en ny huvudman som ersätter Adam, den gamla huvudmannen: 

 
Kristi död på korset satte åt sidan ursyndens skuld så att Adams ställning som huvudman för 
släktet [federal headship] brutits.205 
 

                                                             
202 DISPUTATION XXXI, ON THE EFFECTS OF THE SIN OF OUR FIRST PARENTS, s. 58.  
”But because the condition of the covenant into which God entered with our first parents was this, that, if they 
continued in the favour and grace of God by an observance of this command and of others, the gifts conferred 
on them should be transmitted to their posterity, by the same divine grace which they had, themselves, 
received; but that, if by disobedience they rendered themselves unworthy of those blessings, their posterity, 
likewise, should not possess them, and should be liable to the contrary evils. This was the reason why all men, 
who were to be propagated from them in a natural way, became obnoxious to death temporal and death 
eternal, and devoid of this gift of the Holy Spirit or original righteousness. This punishment usually receives the 
appellation of a ‘privation of the image of God,’ and ‘original sin’.” 
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works2.pdf [Tillgänglig 190114]. 
203 Förlusten leder till fördärvet. 
204 ”Our very origin is tainted with the infection of the primitive offense of the Old Adam, who turned away 
from God the Great Source of all his light.” http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1.pdf, s. 104 [Tillgänglig 
190121].  
205 Olson, 2006, cit. s. 145. Arminius bygger sin argumentation på bibelställen som Andra Korinthierbrevet 
kapitel fem och Romarbrevet kapitel fem. Olson hävdar vidare att läran om den ärvda skulden och fördömelsen 
inte är en ekumenisk ortodox medan läran om den skadade gudslikheten är det. 
http://www.patheos.com/blogs/rogereolson/2010/09/arminian-teaching-regarding-original-sin/ [Tillgänglig 
190114]. 

http://www.ccel.org/ccel/arminius/works2.pdf
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1.pdf
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 Olson menar att detta dock inte gör den arminska teologin universalistisk, i betydelsen 

att alla människor automatiskt blir frälsta. Det arminska teologiska systemet är universalistiskt 

när det gäller befrielsen från arvsskulden men inte när det gäller varje människas medvetna 

synd.206  Arminius definierar medveten synd som: ”något som tänks, talas eller handlas i 

motsats till Guds lag”.207 I syndafallet förlorade människan kunskapen, heligheten och kraften 

att göra det som är sant gott i Guds ögon och hon faller därför oundvikligen, såtillvida hon har 

medvetande och förstånd, i medveten synd och därmed i skuld inför Gud.  

 Arminius betonar människans hopplösa situation som syndare i förhållande till Gud. 

Ingen kan leva upp till Guds krav på rättfärdighet. Människans hopp står enbart till frälsningen 

och nyskapelsen i Jesus Kristus genom den Helige Ande.208 Frälsning och nyfödelse sker då en 

människa responderar till Guds nåd i omvändelse och tro.209  Omvändelse är människans 

gensvar till Guds nåd och innebär sorg över synden, längtan efter helighet och ett beslut att 

vända om till Gud. Tron föds då Anden gör Guds ord levande i människans hjärta. Genom tron 

förklaras människan rättfärdig inför Gud och hon får del av det nya livet i Kristus.210 

Pånyttfödelsen gör att människan återigen kan förstå, värdera och vilja det som är sant gott 

och heligt, men fortfarande inte utan kontinuerligt stöd av den gudomliga nåden.211 

 Arminius betonar att människans fria vilja är betydelsefull i hela processen. Gud styr 

inte människan, men verkar på henne genom sin Ande i den förekommande nåden. 

                                                             
206 Olson skriver: ”In that view…infants are born both guilty and not guilty—guilty in the sense of already 
alienated from God simply due to being born of Adam’s fallen race, and not guilty, ‘reconciled’ with God, due 
to Christ’s universal atoning sacrifice. Guilt, then, returns when a person reaches the stage of maturity where 
they know enough of God’s will (whether simply through conscience and nature or also through God’s special 
revelation) to violate it consciously and willfully. And that happens to all people who, having sufficient mental 
awareness and free will, reach a certain stage of maturity many Christians have come to call ‘the age of 
accountability’.” https://www.patheos.com/blogs/rogereolson/2018/03/original-sin-gone-american-
christianity/ [Tillgänglig 190123]. 
207 Medveten synd, eng. Actual sin, definieras av Arminius som: “something thought, spoken or done against 
the law of God” och vidare “that sin which man commits, through the corruption of his nature, from the time 
where he knows how to use reason”. ON ACTUAL SINS, cit. s. 357. 
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1.pdf. [Tillgänglig 190118]. 
208 Olson, 2006, s. 137.  III. THE FREE-WILL OF MAN, s. 174. Människan behöver Guds ”regeneration” och 
”renovation”. http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1.pdf [Tillgänglig 190114].   
209 Arminius beskriver vad som kännetecknar omvändelsen: “The knowledge or confession of sins, sorrow on 
account of sin and a desire for deliverance, with a resolution to avoid sin”. 
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works2.pdf  s. 357 [Tillgänglig 190123]. 
210 Olson, 2006, s. 37. “Classical Arminianism…teaches that people who respond poitively to the grace of God 
by not resisting it (which involves repenting and trusting in Christ) are born again by the Spirit of God (which is 
full regeneration), forgiven of all their sins and regarded by God as righteous because of Christ´s atoning death 
for them.” 
211 http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1.pdf III. THE FREE-WILL OF MAN, s. 174. [Tillgänglig 190116]. 

https://www.patheos.com/blogs/rogereolson/2018/03/original-sin-gone-american-christianity/
https://www.patheos.com/blogs/rogereolson/2018/03/original-sin-gone-american-christianity/
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1.pdf
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1.pdf
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works2.pdf
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Människan tvingas dock inte utan har alltid möjlighet att säga nej till nåden.212 Även om Guds 

nåd möjliggör frälsningen är människans fria val nödvändigt annars, menar Arminius, blir Gud 

den som orsakar människans frälsning eller fall.213  

 Arminius stryker under att även efter att människan blivit pånyttfödd är hon helt 

beroende av Guds kontinuerliga nåd för att både kunna stå emot det onda och göra det goda. 

Guds nåd verkar från början till slut till människans frälsning. Arminius beskriver dess verkan 

på följande sätt:214 

  

1. Nåden är en oförtjänt kärleksgåva från Gud. Han ger oss Jesus Kristus, så att ”de som 
tror på honom inte ska gå under utan få det eviga livet som gåva”. De som tror på 
Sonen blir rättfärdiggjorda och adopterade som Guds barn.215  
 

2. Nåden är ett ingjutande av den Helige Andes gåva till återskapelse och förnyelse av 
hela människan (förstånd, vilja och känslor). Genom den Helige Ande får människan 
tro, hopp, barmhärtighet etc. Utan dessa gåvor kan hon inte vare sig tänka, vilja eller 
göra det som är sant gott.  
 

3. Nåden är ett ständigt oavbrutet stöd och hjälp då den Helige Ande, genom att föda 
längtan och begär efter det goda, fortsätter verka det Gud vill i människan. Gud arbetar 
i och tillsammans med människan för att hon ska göra det goda och bli den han skapat 
henne till att vara.216 

 

 Arminius menar att Nya testamentets sakrament har till uppgift att: ”vittna om 

förbundet, det Nya testamentet [arvet] som stadfästs genom medlarens blod och död”.217 

Arminius menar att dopet, först och främst, är ett synligt tecken på och en bekräftelse på Guds 

handlande i nåd med människan, för Kristi skull. Men dopet symboliserar också den troendes 

                                                             
212 Olson, 2006, s. 114. 
213 Ibid., s. 36–37. Det här är den viktigaste stridspunkten mellan Arminius och Kalvin. Olson skriver: 
“Arminianism holds that salvation is all of grace – every movement of the soul toward God is initiated by divine 
grace – but Arminians recognize also that the cooperation of the human will is necessary because in the last 
stage the free agent decides whether the grace offered is accepted or rejected”.  
214 “In this manner, I ascribe to grace the commencement, the continuance and the consummation of all good, 
and to such an extent do I carry its influence, that a man, though already regenerate, can neither conceive, will, 
nor do any good at all, nor resist any evil temptation, without this preventing and exciting, this following and   
co-operating grace.” http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1.pdf. IV. THE GRACE OF GOD, s. 175 [Tillgänglig 
190114]. 
215 Citat Johannes evangelium kapitel tre och vers sexton. http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1.pdf. IV. 
THE GRACE OF GOD,  s. 175. [Tillgänglig 190114]. 
216 THE GRACE OF GOD, s. 175. http://www.ccel.org/ccel/arminius/works1.pdf. IV. [Tillgänglig 190114].  
Punkt 1–3 är en fri översättning och sammanfattning av Arminius utläggning om Guds nåd. 
217 “The sacraments of the New Testament are those which have been instituted for giving testimony to the 
covenant, or the New Testament confirmed by the death and blood of its mediator and testator.” 
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works2.pdf s. 120. [Tillgänglig 190123]. 

http://www.ccel.org/ccel/arminius/works2.pdf


41 

 

medlemskap i församlingen är en bekännelse av Jesus som herre och markerar början på en 

livslång överlåtelse till Gud.218 

 Sammanfattningsvis beror frälsningen, enligt det arminska teologiska systemet, helt 

på Guds nåd och handlande med människan i Kristus genom den Helige Ande.219 Arminsk 

teologi slår samtidigt vakt om den enskilda människans frihet och betonar nödvändigheten av 

att varje människa medvetet väljer att ta emot Guds nåd.  

 

 Efter att ha studerat det arminska teologiska systemet applicerar vi det på barns väg 

till frälsning enligt följande: 

 

Det arminska teologiska systemet220 

 Guds nåd verkar, genom Anden, förekommande, effektivt och kontinuerligt till barnets 

frälsning. 

 Barnet föds med en skadad avbildslikhet men, på grund av Kristi ställföreträdande 

offerdöd, utan skuld.  

 När barnet blivit medveten om sin synd är det i behov av frälsning och nyfödelse.  

 Genom omvändelse och tro blir barnet frälst och får, genom Anden, del av det nya livet 

i Kristus. 

 Troendedopet är ett synligt tecken på och bekräftar Guds handlande i nåd med barnet. 

Det är en symbol för medlemskapet i församlingen, en bekännelse av Jesus som herre 

och början på en livslång överlåtelse till Gud.  

 

 

4.2.1 Arminsk teologi i rapporten Pentekostal barn- och familjeteologi221 
 

Efter att ha studerat grunden för det arminska teologiska systemet studeras nu två 

                                                             
218 “The primary end of baptism is, that it may be a confirmation and sealing of the communication of grace in 
Christ, according to the new covenant, into which God the Father has entered with us in and on account of 
Christ. The secondary end is, that it may be the symbol of our initiation into the visible church, and an express 
mark of the obligation by which we have been bound to God the Father, and to Christ our Lord.” 
http://www.ccel.org/ccel/arminius/works2.pdf s. 122. [Tillgänglig 190123].   
219 Ibid., s. 29. Olson rekommenderar Thomas C. Odens bok, The Transforming Power of Grace, Nashville: 
Abingdon Press, 1993, för den som vill ha en systematisk utläggning av arminsk teologi. 
220 Sammanfattningen bygger på  kap. 4.2. 
221 Alvarsson (red.), 2012. 

http://www.ccel.org/ccel/arminius/works2.pdf
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kapitel i den barn- och familjeteologiska rapporten som utgår från det arminska teologiska 

systemet. Det är dels Göran Lennartssons kapitel ”Barn i Bibeln” och dels Martina Proséns 

kapitel ”Barnet och frälsningen”.222  

 

4.2.1.1 ”Barn i Bibeln” av Göran Lennartsson223 

 

 Syftet med Lennartssons kapitel är att ge en: ”bibelteologisk bakgrund till temat 

barn”.224 Han beskriver hur synoptikerna återger berättelsen om Jesu välsignelse av barnen.225 

I berättelserna talar Jesus om att sådana som de hör himmelriket till och han lyfter fram dem 

som förebilder för de vuxna.226 De vuxna behöver omvända sig men Jesus verkar mena att de 

små barnen redan står i en rätt relation till Gud.227 De baptistiska kyrkorna relaterar till den 

här händelsen när de välsignar barnen istället för att döpa dem. Välsignelsen är ett sätt att be 

och vädja till Gud om att: ”Han ska närvara och förmedla Guds shalom – Hans välgång, 

beskydd, hälsa, liv och lycka”.228 

 Lennartsson beskriver vidare hur människan är skapad till Guds avbild men att hon 

också är märkt av ondskan som kommit in i skapelsen. Han betonar att Bibelns syn är att 

materian är god men att människan kommit under ondskans välde vilket gör att hon lever i en 

dragkamp mellan det onda och det goda.229 Han beskriver hur människan och världen blivit 

förvriden men menar att detta inte är detsamma som Augustinus arvsynd.230 Han väljer istället 

att referera till Paulus undervisning om människans så kallade köttsliga natur och beskriver 

hur synden skadat människan så att hon inom sig lever med en spänning.231 Hon vill göra det 

                                                             
222 G. Lennartsson, ”Barn i Bibeln” i: Alvarsson, Jan-Åke, Pentekostal barn- och familjeteologi, Forskningsrapport 
från Institutet för Pentekostala Studier, Nr 4. Forserum: Stema Print, 2012, s. 22–45; 
M. Prosén, ”Barnet och frälsningen” i: Alvarsson, Jan-Åke, Pentekostal barn- och familjeteologi, 
Forskningsrapport från Institutet för Pentekostala Studier, Nr 4. Forserum: Stema Print, 2012, s. 96–125. 
223 Lennartsson, 2012. 
224 Lennartsson, 2012, s. 22. 
225 Berättelsen återfinns i Matteus evangelium kapitel nitton, Markus evangelium kapitel tio och Lukas 
evangelium kapitel arton. Synoptikerna är namnet på de tre första evangelierna i Nya testamentet. 
226 Lennartsson, 2012, s. 36. Lennartsson beskriver vad Jesus menar med himmelriket: ”Jesus lånar begreppet 
’Himlens herravälde’ (hebr. malkut ha-shamajim, eller ’Guds Rike’) från samtiden som uttrycker Guds domän, 
Guds herravälde där Guds vilja råder”.  
227 Ibid., s. 37. 
228 Ibid., cit. s. 36. 
229 Ibid., s. 36–37. Lennartsson betonar att Bibelns undervisning inte ger utrymme för ett gnostiskt tänkande 
där det materiella ses som ont och det andliga som gott. 
230 Ibid., s. 37, 39. 
231 Paulus talar om människans ”köttsliga natur” i bland annat Romarbrevet kapitel åtta och Galaterbrevet 
kapitel fem.  
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rätta men förmår inte göra det hon vill. 232  Han fortsätter och redovisar Bibelns svar på 

människans dilemma genom att återge Paulus som skriver att: ”Den som är i Kristus är…en ny 

skapelse”.233 Lennartsson betonar att människans räddning inte står till att fokusera viljan 

eller öva sig moraliskt utan människan behöver ”Guds nyskapande och Andens förnyelse av 

hennes sinne”.234 

 Han poängterar att alla människor, är Guds skapelser med ett oinskränkt värde och att 

barnen har en särskild integritet, genom att de tillhör Guds rike och därför ska bjudas med i 

den kristna gemenskapen redan från unga år.235 Men eftersom barnen också är drabbade av 

syndens inflytande, behöver de ta emot frälsningen på ett personligt och medvetet sätt. 

Lennartsson betonar att: ”Livet ’i Kristus’ är mer än fostran till fromt beteende i kristen miljö. 

Tron är personlig och förutsätter ett individuellt beslut om överlåtelse till Jesus och Andens 

nyfödelse till liv”.236 

 

Det andra bidraget i den barn- och familjeteologiska rapporten, som utgår från en 

arminsk teologi, är Martina Proséns kapitel, ”Barnet och frälsningen”.237 

 

4.2.1.2 ”Barnet och frälsningen” av Martina Prosén238 
 

 Proséns bidrag ger en teologisk bearbetning av en rad viktiga begrepp som frälsning, 

Guds rike, synd och försoning. Hon bearbetar först begreppen i allmän betydelse och 

applicerar dem sedan på barnets relation till Gud.  

 Prosén gör en genomgång av bibelns undervisning om människans frälsning och  

betonar att det, enligt Bibelns undervisning, enbart är genom Jesu död och uppståndelse som 

en människa kan blir frälst.239 Prosén beskriver vidare hur den kristna teologin försökt beskriva 

mänsklighetens situation. Människan skapades till Guds avbild för att tillhöra och ha 

gemenskap med Gud men de första människornas syndafall satte hela grunden för skapelsen 

                                                             
232 Ibid., s. 38. ”Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig, 
men inte förmågan att göra det som är gott”. Cit. Romarbrevet kapitel sju och vers arton.  
233 Citat från Andra Korinthierbrevet kapitel fem och vers sjutton.  
234 Lennartsson, 2012, cit. s. 38. 
235 Ibid., s. 44. 
236 Ibid., cit. s. 45. 
237 Prosén, 2012, s. 96–125. 
238 Prosén, 2012. Underrubriken för hennes arbete är ”Hur ska vi som vuxna se på barnets behov av frälsning?”.  
239 Ibid., s. 100. 
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i gungning.240 Synd är inte främst enskilda handlingar utan ett uppror mot Gud själv. Synd är: 

”allt som står i motsats till Guds goda plan och hans heliga natur”.241 Prosén beskriver hur de 

första människornas synd gav döden makt över alla människor och hur synden påverkar alla 

dimensioner av mänskligt liv: 242 

 

 På något sätt var vi alla delaktiga i Adams fall. Det är som om mänskligheten brutit 
 benet och haltat sedan dess. Människans inre kompass pekar inte längre rätt.  
 Istället  för att välja det goda väljer människan det onda…Det är denna inre brustenhet, denna 

dragning till det onda, som med teologins språk kallas ”arvsynd” och med Paulus ord kallas för 
”köttet”, ”den gamla människan”.243 

 

 Prosén beskriver hur Pelagius, Calvin, Luther och Arminius såg på arvsynden och menar 

att Arminius synsätt är det som ligger närmast Bibelns undervisning.244 Arminius skiljer på 

arvsynd och arvsskuld vilket innebär att människan föds med en fallen natur men ådrar sig 

skuld inför Gud först när hon själv medvetet syndar. Prosén beskriver hur man kan se på 

barnets behov av frälsning utifrån det arminska teologiska systemet. Dels är barnet Guds 

avbild och bär hans bild, barn har ett unikt värde och Gud har ett försprång i varje barns liv. 

Men barnet föds också med en brustenhet som gör att det oundvikligen kommer att synda 

och behöver frälsningen genom Jesus. 

 Prosén fortsätter med att beskriva innebörden och effekten av Jesu död på korset med 

hjälp av fyra bibliska bilder. Den första bilden beskriver hur Jesus offrar sitt liv för världen och 

genom det, försonar all synd. 245  Den andra bilden beskriver hur Jesus tar straffet som 

människan förtjänar på sig, vilket gör att hon kan gå fri.246 Den tredje bilden beskriver hur 

Jesus, i sin kropp, försonar och skapar fred, mellan människan och Gud. Slutligen beskriver 

den fjärde bilden hur Jesus, genom sin död, köper människan fri från slaveriet under synden 

och döden.247 Dessa fyra bilder visar, enligt Prosén, vad Jesu död åstadkommer: Människan 

                                                             
240 Ibid., s. 102–103. ”Allt skapat har lagts under tomhetens välde”, citat från Romarbrevet kapitel åtta och vers 
tjugo.  
241 Ibid., cit. s. 103. 
242 Ibid., cit. s. 103–104. 
243 Ibid., s. 107. 
244 Ibid., s. 107. 
245 Ibid., s. 112. Bilden om offret är hämtad från gamla testamentets offertjänst. Jesus är ”Guds lamm som tar 
bort världens synd”. Citat från Johannes evangelium kapitel ett och vers tjugonio. 
246 Ibid., s. 112. Bilden om straffet är hämtad från det juridiska sammanhanget. Jesus tar på sig människans 
straff så att hon slipper att bli dömd. 
247 Ibid., s. 113–114. Bilden av försoningen är hämtad från det sociala livet. Jesus skapar frid mellan Gud och 
människan genom sin död och uppståndelse. Det kan ske eftersom han själv är både människa och Gud. 
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renas från synd, hon blir fri från skuld, hon blir ett Guds barn och hon befrias från syndens och 

dödens makt. Betydelsen av Jesu död är därmed genomgripande för människan. På samma 

sätt som synden tidigare påverkat alla områden i hennes liv omfattar Jesu försoning och 

frälsning allt.  

 Prosén diskuterar vidare hur man ska se på barnets behov av frälsning. Är de frälsta 

eller behöver de bli frälsta? Prosén besvarar frågan genom att beskriva frälsningens fyra 

tempus. Frälsningens första tempus handlar om det som redan skett: Jesus har genom sin död 

försonat hela världen med sig, allt är redan färdigt, Gud har själv betalat priset för människans 

frälsning.248 Frälsningens andra tempus är det personliga mottagandet av frälsningens gåva då 

en människa omvänder sig och låter Jesus bli herre över sitt liv.249 Frälsningens tredje tempus 

är den fortgående förvandlingen som innebär att den Helige Ande formar människan till att 

mer och mer likna Jesus. Frälsningens fjärde tempus beskriver det slutliga målet då människan 

nått fram till den slutgiltiga frälsningen vid den himmelska uppståndelsen. I relation till dessa 

fyra tempus menar Prosén att barnen tillhör Guds rike från födseln på grund av att Jesus 

försonat hela världen med sig, men att de i medveten ålder behöver komma till tro för att bli 

frälsta.  

 Prosén stryker under att skiljelinjen mellan ont och gott inte går mellan människor i 

olika åldrar (barn är goda, vuxna är onda) utan inom varje människa. När det äldre barnet 

växer upp och blivit medveten om sin egen synd, behöver det, genom tron, ta emot det nya 

livet.250 Prosén beskriver hur tron på Jesus gör att en ”försoningens princip”, börjar verka i 

barnet som successivt manövrerar ut ”syndens princip”.251 Prosén stryker under hur viktigt 

det är, inte minst utifrån barnens perspektiv, att det är tron som frälser:  

 
Det är alltså tron på Jesus som leder till frälsning. Inte kunskapen. Inte den fulla förståelsen. 
Inte ett moraliskt liv. Inte medlemskap i församlingen. Inte ens dopet, även om det i Nya 
testamentet alltid knyts nära samman med tron. Detta är viktigt i förhållande till barnen. För 
barn kan tro på Jesus och ha en levande relation till honom. När små barn får höra Bibelns 
berättelser så väcks tron i deras hjärtan lika väl som hos vuxna. Kanske till och med enklare 
och snabbare.252 

 

                                                             
Bilden av köpet är tagen från ekonomins värld och beskriver hur Jesus, genom att ta människans skuld på sig på 
korset, köper människan fri, från hennes tillstånd som slav under synden.  
248 Detta tempus brukar med teologins språk kallas ”den förekommande nåden”. 
249 Ibid., s. 116. 
250 Syftar till frälsningens andra tempus. 
251 Ibid., s. 120. Begreppen är så vitt jag förstår Proséns egna. 
252 Ibid., cit. s. 123. 
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 Prosén diskuterar vidare om trons relation till omvändelsen: ”måste man ha en viss 

dag och tid att peka på för att likt väckelsens folk säga; ’där och då blev jag frälst’?”.253 Nej, 

menar Prosén, vägen till tro ser olika ut för olika människor. Någon kommer till tro genom en 

dramatisk omvändelse men för ett barn som vuxit upp i ett troende hem växer tron oftast 

fram sakta, över tid, som ett verk av Guds ord och Anden. De vuxnas uppgift är att visa kärlek, 

lyssna, be och dela Bibelns budskap med barnet. På så sätt för de barnet till Jesus, precis som 

föräldrarna i Bibeln gjorde. 

 

 Efter att ha studerat grunden för det arminska teologiska systemet och två kapitel från 

barn- och familjeteologiska rapporten som utgår från systemet studeras nu de praktiska 

konsekvenserna av det arminska teologiska systemet.   

 

4.2.2 Det arminska systemet i praktiken 
 

En av frågorna som studien söker att besvara är vilka praktisk teologiska  

konsekvenser de olika teologiska systemen leder till. I denna del av studien undersöks hur en 

praktisk teologi baserad på det arminska teologiska systemet kan se ut. Frågan besvaras med 

hjälp av G.R. Beasley-Murrays artikel "The Church and the Child", samt en vidare studie av 

Marina Proséns kapitel ”Barnet och Frälsningen”. 254 

 

4.2.2.1 ”Church and Child” av George R. Beasley-Murray255 

 

George R. Beasley-Murray  var en engelsk baptistteolog och författare. Han var 

bland annat rektor vid Spurgeons College i London och professor i Nya testamentets studier 

vid Southern Baptist Theological Seminary i USA.256 1966 skrev Beasley-Murray en artikel i 

Baptist Quarterly med titeln ”Church and Child” där han bland annat diskuterar hur man ska 

se på barns behov av frälsning.  

 Han börjar med att referera till Romarbrevet kapitel fem som beskriver hur hela 

mänskligheten lagts under synden välde på grund av den förste Adams synd men att Jesus, 

                                                             
253 Ibid., cit. s. 122. 
254 Beasley-Murray, 1966; Prosén, 2012. 
255 Beasley-Murray, 1966. 
256 George R. Beasley-Murray levde mellan 1916–2000. 
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den andre Adam, kommit med befrielse och frälsning till alla.257 Det är dock viktigt, menar 

Beasley-Murray, att man inte bygger teologin om barnen och frälsningen enbart på den 

universella delen av Jesu verk. För att göra rättvisa åt hela Nya testamentets undervisning 

måste flera aspekter tas i beaktan.258 Han ställer sig tveksam till dem som menar att alla barn 

har del i det nya livet från Gud, per automatik, redan från födseln, och betonar att ”al lt det 

som Jesus har vunnit åt barnen, som är deras potentiellt, måste de ännu tillägna sig”.259 För 

att förklara barnens ställning beskriver han relationen mellan Kristus och skapelsen i tre, så 

kallade, solidariteter:260 

 

1. Genom den första solidariteten står Kristus i en särskild relation till allt som existerar. I 
Kolosserbrevets första kapitel och sjuttonde vers heter det: ”Han finns före allting, och 
allting hålls samman i honom”.  

  
2. Genom den andra solidariteten står Guds son, genom att bli människa, i solidaritet med 

hela mänskligheten. Paulus beskriver hur den förste Adam, som representant för hela 
människosläktet, förmedlade synd och död till alla människor, medan Kristus, som den 
andre Adam, tog allas straff och led allas död, för att ge dem alla liv. I Kristus, den 
representativa mannen och Gud själv, försonade Gud hela mänskligheten med sig själv. 

  
3. Den tredje solidariteten innebär att Kristus efter sin död och uppståndelse har gett den 

helige Ande till alla som tror och att de som förenas med honom genom Anden, utgör en 
helt ny solidaritet: Kristi kropp.261 Det är när människan har förenats med Kristus genom 
den Helige Ande som Kristi död och uppståndelse för dem blir effektiv och börjar verka i 
dem.262 
 

 
 Beasley-Murray menar att man ska vara försiktig med att påstå att de små barnen 

tillhör den tredje solidariteten redan från födseln. Frälsning, menar han, handlar inte bara 

om förlåtelse från synd och skuld utan också om en förening med Kristus och en nyfödelse i 

Anden och detta Andens nya liv föds inte spädbarnen in i.263 

                                                             
257 Romarbrevet kapitel fem, vers tolv till och med tjugoett.  
258 Beasley-Murray, 1966, s. 212. 
259 Ibid., s. 213. “In their early childhood all that Christ has wrought for them, and which is theirs potentially, 
has yet to be appropiated by them.”  
260 Ibid., s. 212–213. Solidaritet = Sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation eller i hela 
världen. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/solidaritet [Tillgänglig 190102]. 
Punkt 1–3 är min egen översättning av Measley-Murrays text. 
261 I Första Korinthierbrevet kapitel tolv talar Paulus om församlingen som, ”Kristi kropp.” 
262 Beasley-Murray, 1966,  s. 212–213. Egen översättning till svenska. 
263 Ibid. s. 213. “What, then, do we say of the particular relation of children to God in Christ? Popular sentiment 
(and we all share in it!) takes it for granted that all children are ’saved’, ignoring that the New Testament 
doctrine of salvation is not simply the negative remission of guilt of sin but life in Christ, new life by the Spirit, 
resurrection life in the new creation; and no infants are born into that.” 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/solidaritet
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 Beasley-Murray menar att barnet föds in i de första två solidariteterna och står redan 

från början i förbindelse med både den förste Adams synd och den andre Adams försoning, 

men allt det som Kristus har förberett i den tredje solidariteten måste barnet tillägna sig 

genom tro och dop.  Beasley-Murray lyfter speciellt fram dopets betydelse. Dopet innebär att 

i tro vända sig till Kristus, att ikläda sig Kristus, att ta emot hans Ande, att dela hans död- och 

uppståndelse och att bli förenad med hans kropp.264 Beasley-Murray stryker under att det är 

viktigt att förstå att det är en skillnad på relationen till Kristus i de tre olika solidariteterna: 

 

Det faktum att kyrkan, hela mänskligheten och hela universum alla står under Herraväldet av 
Kristus försonaren, rättfärdigar inte bristen på differentiering i deras relation till Honom, som 
domens dag kommer att göra tydlig.265 

 
Han betonar vidare att även om barnen befinner sig i kyrkan, är omgivna av  

människor som ber och har upplevt det nya livets krafter, behöver de själva komma till tro för 

att få del av det nya livet. Beasley-Murray resonerar även om hur det praktiska arbetet bland 

barnen ska utformas. Han menar att när Jesus uppmanar lärjungarna att låta barnen komma 

till honom är det en inbjudan till barnen att lära känna Jesus och börja en livslång resa som 

hans lärjungar.266 Beasley-Murray funderar över hur församlingen kan vara en plats där Jesu 

uppmaning till barnen förverkligas. Han menar att det är viktigt att barnen får undervisning 

om Jesus från unga år, men det handlar inte om kunskap som ska examineras utan 

undervisning som föder tro. När barnets tro mognat fram till en egen bekännelse, är de redo 

att döpas. Beasley-Murray menar att dopet är tillfället då barnet, “öppet, personligt och 

ansvarigt, responderar till Guds nåd som har verkat utmed hela vägen”.267 Nåden som gavs i 

Jesu död, begravning och uppståndelse gestaltas i dopet, en händelse som barnet för alltid 

kan bära med sig. Men dopet får inte innebära slutet på lärjungaskapet. Istället bör man 

prioritera undervisningen av dem som låtit döpa sig så att de förstår betydelsen av vad de varit 

                                                             
264 Beasley-Murray har en mer sakramental syn på dopet än Arminius hade.  
265 Beasley-Murray, 1966, cit., s. 213. “The fact that the Church, the whole of mankind and the entire universe 
all stand under the Lordship of Christ the Redeemer does not justify a lack of differentiation in their relation to 
Christ the Redeemer, as the day of judgment will make plain.”  
266 Beasley-Murray bygger resonemanget på likheten mellan Markus kapitel tio och vers fjorton där Jesus kallar 
barnen till sig: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de” och 
Matteus kapitel elva och vers tjugoåtta till trettio där han säger: “Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; 
jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila 
för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt”.  
267 Beasley-Murray, 1966, s. 217. “A child's baptism ought not mark the final event of his Christian education. 
Instead it should be an interruption of the Christian education so that the child may respond, personally and 
accountably, to God's grace which has been presupposed throughout the process.” 
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med om och hur vägen vidare ser ut.268 Beasley-Murray avslutar sin artikel med att stryka 

under betydelsen av att barnen förs fram till en personlig tro: 

 
Målet är att bygga upp Kristi kropp med dem som upplevt Guds befriande nåd.  
Att föra våra barn in i den upplevelsen, så att de kan växa upp och in i Kristus och Hans kropp, 
och sedan delta i försoningens tjänst i världen, det är en uppgift som är värd all ansträngning.269 
 
 

 Om vi omsätter Beasley-Murrays teologi i en praktisk teologi för barn blir 

konsekvensen att barnen bör ges möjlighet att: Genom undervisning om Jesus komma till en 

personlig tro och nyfödelse genom Anden. I dopet respondera till Guds nåd och bli en del av 

Hans kropp. Genom undervisning och gemenskap, fortsätta växa i lärjungaskap och 

tillsammans med de övriga i församlingen, delta i försoningens tjänst i världen. 

 

4.2.2.2 ”Barnet och frälsningen” av Martina Prosén270 
 

I avslutningen av sitt kapitel, om barnet och frälsningen, diskuterar  

Martina Prosén hur de vuxna ska förhålla sig praktiskt till barnet utifrån en arminsk teologi. 

Hon menar att de vuxnas ansvar är att skapa en miljö där Guds ord och Ande kan verka, att 

väcka intresse och ta vara på barnets intresse samt finnas till hands för att vägleda barnet till 

tro. De vuxnas ansvar är vidare att be för barnet och att själva leva ett kärleksfullt liv som 

inspirerar till Kristusefterföljelse.271  

Prosén betonar att det är fel att försöka mana fram ett syndamedvetande hos barnet. 

De vuxnas ansvar är att vägleda barnet till Jesus och lämna åt den Helige Ande att överbevisa 

om synd och frälsning.272 Hon lyfter även fram att Jesus gör barnen till förebilder för de vuxna. 

Det är viktigt att de vuxna tar emot barnen som gåvor från Gud och som tecken för hur Guds 

rike är konstituerat. Samtidigt får de vuxna inte blunda för syndens ödeläggande konsekvenser 

och behovet, som både barnet och de själva har, av Guds nåd.273 

                                                             
268 Ibid., s. 217. 
269 Ibid., s. 217. “Our aim is…the building up of the Body of Christ in those who experience his redeeming grace. 
To bring our children into that experience, that they may grow up into Christ in His Body, and participate in its 
ministry of reconciliation in the world, is an aim worthy of our greatest efforts.”  
270 Prosén, 2012. 
271 Ibid., s. 125. 
272 Ibid., s. 108–109. 
273 Ibid., s.120. 
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Om vi omsätter Proséns teologi i en praktisk teologi för barn blir konsekvensen att de 

vuxna ska ta emot barnet som en gåva från Gud, lyssna på det, be för det och genom att 

berätta om Jesus och vara goda förebilder, vägleda barnet fram till Jesus. Föräldrarna ska lita 

på att Guds Ande gör Bibelns budskap om Jesus levande för barnet och föder tro hos barnet.  

 

Mot bakgrund av studien av det arminska teologiska systemet och dess praktisk 

teologiska konsekvenser sammanfattas den praktiska teologin enligt följande: 

 

Det arminska teologiska systemet i praktiken274 

 Barnvälsignelsen ses som en tacksägelse- och förbönshandling. Man tackar för 

skapelsen och försoningen och ber om välsignelse över barnet och dess familj. Genom 

barnvälsignelsen visar föräldrarna att de vill föra sitt barn till Jesus och barnet placeras 

mitt i församlingens förböner och omsorg. 

 Föräldrarnas och församlingens främsta uppgift är att, vara förebilder i tron, dela Guds 

ord och förlita sig på att Anden föder tro i barnets hjärta.  

 När barnet kommit till en egen bekännelse om tro är det redo att döpas. Dopet är ett 

synligt tecken på och bekräftar Guds handlande i nåd med barnet. Det är en symbol 

för medlemskapet i församlingen, en bekännelse av Jesus som herre och början på en 

livslång överlåtelse till Gud.  

 Genom att leva fylld och ledd av den Helige Ande fördjupas efterföljelsen och bilden 

av Kristus återställs mer och mer i barnets liv. 

 

Efter att ha studerat bakgrunden till det arminska teologiska systemet, några 

exempel ifrån den barn- och familjeteologiska rapporten samt hur det teologiska systemet tar 

sig uttryck i praktiken studeras nu ytterligare två texter och ett seminarium. Målet för den 

fortsatta studien är att få ytterligare underlag för att kunna besvara frågan om vilka teologiska 

system som finns representerade i dagens svenska Pingströrelse samt att studera om det finns 

något teologiskt system som är mer framträdande än det andra. 

 

                                                             
274 Sammanfattningen bygger på hela kap. 4.2 med underrubriker. 
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5. Trons hemlighet av Teologiska nätverket275 
 

 Det teologiska nätverket i Pingst har gett ut boken Trons Hemlighet där man samlat 

teologiska bearbetningar av olika centrala ämnen som: Jesus, Bibeln, Församlingen etc. 276 

Tanken är att boken ska användas ”som en slags teologisk ’uppslagsbok’” för hur man kan tro 

i Pingst.277 Kapitlet som är mest relevant för studien av Pingströrelsens syn på barns väg till 

frälsning är kapitlet om ”Människan”.278 Kapitlet utgår från fem perspektiv på människan: 

skapad av Gud, fallen i synd, existerande under Guds försyn, kallad till frälsning och given löfte 

om evigt liv.279  

 Nätverket betonar att i skapelsen av människan finns hela hennes värde och 

bestämmelse gömd. 280  Människan är skapad till Guds avbild med syfte att uppfylla och 

förvalta jorden och i allt detta återspegla Guds härlighet genom gemenskapen med Honom.281 

Människan har fått en ”stor och helig kallelse”  som innebär att hon mer och mer ska mogna 

till Guds likhet. Om människan fullföljer ansvaret hon fått av Gud för skapelsen, innebär det 

att hon lever i sin kallelse och successivt växer och mognar till det Gud har tänkt.282 

 Men skapelsen befinner sig inte i det tillstånd som Gud avsåg när han skapade den. 

Genom de första människornas uppror mot Gud släpptes ondskan in i världen och 

konsekvenserna av detta blev omfattande: människan miste det eviga livet och gjordes till slav 

under synden.283 Nätverket definierar synden som ”människans svek mot sin identitet och sitt 

uppdrag”.284 Synden tar sig olika uttryck i skapelsen och visar sig bland annat i mänskliga 

”medfödda brister”, mänskliga behov som förvrängs till onda begär och genom olika former 

av strukturellt förtryck.285 Men, betonar nätverket, människan är ”inte programmerad att följa 

sina instinkter” utan är personligt ansvarig för de val hon gör. 286  Det är när människan 

                                                             
275 Teologiska nätverket, Trons hemlighet: vägledning i den kristna trons grunder, Stockholm: Libris, 2005. 
276 Nätverket har tidigare gett ut bokens kapitel som småskrifter. 
277 Ibid., s. 8, 10. Som noterats tidigare har nätverket ingen normerande roll i Pingströrelsen. Men teologin som 
presenteras i skrifterna sägs representera en ”huvudfåra” i rörelsen. Se vidare under 1.4. 
278 Ibid., s. 41-67. 
279 Ibid., s. 43. 
280 Ibid., s.43. 
281 Ibid., s.44-45. 
282 Ibid., s. 50. 
283 Ibid., s. 52–53. 
284 Ibid., s. 52. Synden är människans svek mot Guds avsikt och tanke med henne. Enligt detta synsätt handlar 
synden om att vara på väg i fel riktning och förvalta sitt liv på fel sätt. 
285 Ibid., s. 48, 54. Som exempel nämns onda regenter, fattigdom och korruption. 
286 Ibid., s. 48–49. 
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använder sin frihet på ett felaktigt sätt och väljer att handla mot Guds avsikt för henne som 

hon sviker sin sanna identitet och sitt uppdrag.287 Detta resulterar i att människan förlorar 

målet och meningen med livet och drar på sig en skuld inför Gud.288 Nätverket betonar dock 

att genom Jesus har skapelsen på nytt fått en relation till Gud och i mötet med honom kan 

människans liv upprättas och skulden bytas ut mot mening.289 Genom Jesu liv förstår vi hur 

Gud tänkt att alla människor ska leva:290  

 

I Jesus Kristus har Gud blivit kropp. Skaparen har förenat sig med materien. I honom har allt 
skapat fått en relation till Gud….Om vi vill förstå Guds tanke med människan, finns ingen 
viktigare förebild än Jesus. ”Han är den osynlige Gudens avbild”, skriver Paulus. I honom ser vi 
avsikten med våra egna liv, den avbild till vilken varje människa är skapad. Mötet med Jesus 
förändrar radikalt vår syn på oss själva och våra medmänniskor: varje människa bär inom sig 
potentialen att likna Jesus.291  

  

 Nätverket målar vidare bilden av Jesus som både förebild och frälsare.292 Jesu liv ett 

ideal att följa:293 Jesus utmanar de värdsliga makterna och vinner seger över dem genom sin 

utgivande kärlek. 294  I det avseendet ”pekar” Jesu liv, död och uppståndelse ”fram mot 

människans fullständiga befrielse från syndens följder men också mot hela skapelsens 

upprättelse”.295 Men Jesu död är också ett syndoffer, genom vilket Gud frikänner människan 

från hennes skuld.296 Jesu död och uppståndelse innebär helande, friköpande och ett evigt liv 

för alla människor som tror på honom.297  

 

 Sammanfattningsvis visar studien av det teologiska nätverkets kapitel ”Människan” i 

boken Trons hemlighet, att nätverket utgår från både det pelagianska och det arminska 

teologiska systemet. 298  De anknyter till det pelagianska systemet genom sin betoning på 

människans fria vilja och inneboende potential att likna Jesus. Vidare i definitionen av synden 

                                                             
287 Jmf. Pelagius som menade att människan hade en helt fri vilja och därmed ansvar att välja det goda. 
288 Ibid., s. 54, 56-57. 
289 Ibid., s. 47.  
290 Ibid., s. 47. 
291 Ibid., cit. s. 47. Jmf. McLendons tankar om Jesu liv som en prototyp för sann mänsklighet. Bibelordet som 
citeras är från Kolosserbrevet kapitel ett och vers femton. 
292 Ibid., s. 61. 
293 Ibid., s. 62. 
294 Ibid., s. 62-63, 68. 
295 Ibid., s. 62. 
296 Ibid., s. 63. 
297 Ibid., s. 63. 
298 Teologiska nätverket, 2005. 
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som en synd mot människans ursprungliga kallelse samt i sin betoning av Jesu liv som förebild 

och ideal för hur människan är skapad till att leva. Samtidigt lyfter nätverket fram att Jesu död 

är ett syndoffer, som frälser och lyfter av skuld och att uppståndelsen innebär evigt liv för dem 

som tror. Det sistnämnda ligger mer i linje med det arminska teologiska systemets syn på Jesu 

död och uppståndelse. 

 

 Efter att ha studerat teologiska nätverkets kapitel ”Människan” i boken Trons 

hemlighet, går studien vidare med att studera ett seminarium av Ulrik Josefsson, 

utbildningsledare i Pingst FFS. 

 

6. ”Barnteologi – barn och efterföljelse” seminarium med 
Ulrik Josefsson299 
 

Varje år möts barnledare från olika samfund i Sverige till en stor konferens ”Jesus till  

barnen”. 2017 hölls konferensen i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Ulrik Josefsson, 

utbildningsledare i Pingst, höll ett seminarium under konferensen med titeln “Barnteologi – 

barn och efterföljelse”. Eftersom Josefsson har en viktig roll i utbildningen av pastorer och 

ledare inom Pingst är det intressant att studera hans barnteologiska utläggning. Eftersom 

seminariedeltagarna kom från olika kyrkotraditioner spände seminariet över en mängd frågor 

och teologiska synsätt, men ett antal klarlägganden av hans egen och Pingströrelsens teologi 

kan noteras. Josefssons framställning utgår från fem olika rubriker: frälsning, efterföljelse, 

tillhörighet och praktisk reflexion.  

Han poängterar att när vi talar om barn och efterföljelse är det viktigt att utgå från hur 

Jesus mötte barnen. Jesus tog emot barnen, sa att sådana som de tillhör Guds rike och gjorde 

barnen till föredömen för de vuxna. Det innebär, menar Josefsson, att när vi hjälper barnen 

till efterföljelse så är det ett sätt, för oss alla, att lära oss mer om Guds rike. Vägledning till 

efterföljelse handlar inte om att ”vi gör det åt barnen” utan att  ”vi gör det med barnen”.300 

                                                             
299 Ulrik Josefsson är utbildningsledare I Pingst FFS och ansvarar för rörelsens folkhögskole- som 
högskoleutbildningar. Innehållet är transkriberat från en inspelning av hans seminarium. 
300 Citat från transkriberad inspelning av seminariet. 



54 

 

 Josefsson lyfter fram att det finns olika sätt att se på barnets väg till frälsning i olika 

kristna traditioner men hans egen uppfattning är att skapelsen bör göras till utgångspunkt för 

barnens tillhörighet till Guds rike: 

 

Barnens plats i Gudsriket har sin grund i skapelsen. När Jesus välkomnar barnen och när vi 
välkomnar barnen in i församlingen så är det på skapelsens grund.301  
 

Josefsson berör även förhållandet mellan barnet och synden. Han stryker under att 

olika kyrkor kommer till olika slutsatser vad gäller arvsynden men slår fast att Pingströrelsens 

syn är att barnet varken ärver arvsynd eller arvskuld.302 Josefsson menar att barn i unga år är 

fria från synd men genom livet steg för steg dras in i den. Syndare är därför ”inte något man 

är utan något man blir”.303 Gud har, genom försoningen, ett försprång i varje barns liv men 

barnen ”föds in i en värld som är fallen i synd”.304 Han sammanfattar sin egen ståndpunkt på 

följande sätt: 

 

Barnet har en utgångspunkt som innebär att det har en direktkanal med Gud...Det har en frihet 
i förhållande till Gud. Synden har inte belastat det med skuld, den kommer barnet att dra på 
sig steg för steg genom vandringen i den här fallna världen. Men som barn så föds det som 
Guds tillhörighet och som Guds rena skapelse i den meningen att vara skuldfri.305 
 

 
 Josefsson lyfter vidare fram en frikyrklig problematik som består i en spänning mellan 

det baptistiska och det väckelsekristna arvet: Det baptistiska arvet säger att barnet är Guds 

barn redan från födseln medan det väckelsearvet säger att det krävs en avgörelse för att bli 

frälst. Josefsson pläderar för att frikyrkan, trots det inbyggda spänningsförhållandet, måste 

försöka hålla båda perspektiven levande. Samtidigt medger han att det blir ett problem när 

man först säger ”vilka fina Guds tillhörigheter” barnen är och i nästa andetag lägger till ”som 

                                                             
301 Ibid. Här går Josefsson längre än Franzén som menar att barnets frälsning beror både på Gud som skapare 
och på försoningen i Jesus Kristus. Josefssons uttalande tyder på att han utgår från det pelagianska teologiska 
systemet i sin syn på barnets frälsning. 
302 Ibid. ”när Paulus säger i Andra Korinthierbrevet att Gud har försonat världen med sig och när Jesus dör på 
korset och säger det är fullbordat så är det min teologiska övertygelse att det betyder att alla människor har ett 
utgångsläge som innebär skuldfrihet inför Gud. Vi föds inte med en skuld.”  
Genom detta uttalande kompletterar Josefsson sin syn att barnets frälsning har sin grund enbart i skapelsen 
och sällar sig till Franzéns synsätt. 
303 Ibid. 
304 Josefsson refererar här till Bert Franzéns uttryck ”Guds försprång.” Synden kommer utifrån, från miljön runt 
omkring barnet. 
305 Ibid. 
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nu har blivit syndare och behöver bli frälsta”. Han upprepar dock uppmaningen att försöka 

hantera spänningen och menar att ”den stora skadan” är om man ”slänger ut den ena på den 

andras bekostnad”.306 

 En längre del av seminariet handlar om efterföljelse. Josefsson menar att tron växer i 

gemenskap och att familjen är den viktigaste aktören för formandet av barnets tro. Man kan i 

viss mån tala om att tron ärvs från generation till generation eftersom församling och familj 

skapar mönster och en kultur som kommande generationer formas av. Han betonar att 

”frälsningen är en gåva från Gud” men att den också, i viss mån, kan sägas vara ”en gåva från 

tidigare generationer”. 307  De gemensamma handlingarna som dop, nattvard och 

barnvälsignelse är viktiga faktorer som i sig bär viktig teologi, skapar struktur och formar 

efterföljelsen. Men, betonar han, det är viktigt att den stödjande kulturen och omvändelsen 

lever sida vid sida.308  

 

 Sammanfattningsvis visar Josefssons seminarium att han följer det pelagianska 

teologiska systemet i sin syn på människans skapelse och fallets konsekvenser: Han menar att 

grunden för barnets tillhörighet till Guds rike ligger i skapelsen men nämner samtidigt att Jesu 

försoning gör att barnet föds utan skuld.309 Josefsson menar att människan föds ren och fri att 

välja och hon drabbas av synden utifrån. Även i betoningen av mönster, strukturer och 

socialiseringens betydelse för barns efterföljelse lutar Josefsson mer åt det pelagianska 

teologiska systemet än det arminska. Samtidigt betonar han att frälsningen kommer från Gud 

och att barnet behöver komma till en personlig tro. Han utvecklar dock inte sin syn på 

frälsningen och omvändelsen så att man kan avgöra om han tolkar dem utifrån det pelagianska 

eller det arminska teologiska systemet. 

 

 

 

                                                             
306 Ibid. 
307 Ibid. 
308 Josefsson verkar luta åt Anderssons fjärde alternativ utan att för den skull vilja utelämna alternativ två och 
tre. Se kap. 7. 
309 Detta synsätt delas även av Franzén och presenterades som det radikala arminska systemet i den barn- och 
familjeteologiska rapporten. Studien har sorterat in det under det pelagianska systemet eftersom det resulterar 
i samma syn på barnet. 
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7. ”Barns frälsning” av Greger Andersson310 
 

 Ett annat bidrag som är intressant för studien om barns väg till frälsning är Greger 

Anderssons artikel ”Barns frälsning” i tidskriften NOD. Andersson är professor i 

litteraturvetenskap vid Örebro universitet samt lärare i Gamla testamentet vid Akademi för 

Ledarskap och Teologi (ALT). 311  Andersson menar att frågan om barn, omvändelse och 

frälsning håller på att omförhandlas i de historiska väckelserörelserna. Omvändelse handlar 

inte längre om en omtumlande händelse utan att, ”steg för steg identifiera sig med läran om 

Jesus och den kristna kyrkan fram till den punkt då man kan tala om att man upplevt en 

förvandling och börjat ett nytt liv”.312  

Synen på barnen, synden och frälsningen har hanterats olika i olika kyrkor: De 

historiska kyrkorna har löst frågan om arvsynd och arvskuld genom att tidigt döpa de små 

barnen medan många frikyrkor levt med en spänning som inneburit att man sagt att barnen 

från födseln tillhör Gud samtidigt som man betonat att de behöver komma till personlig tro 

för att bli frälsta. Omförhandlingen av väckelserörelsernas syn på barns omvändelse grundar 

sig i en teologisk bearbetning av denna spänning. Andersson målar upp fyra olika alternativa 

sätt att se på omvändelsen.313 De tre första alternativen beskriver hur väckelserörelserna 

traditionellt sett på omvändelsen medan det fjärde alternativet speglar huvuddragen i den 

teologiska omförhandlingen. 

Det första alternativet kallas att ”få sin synd förlåten”.314 Detta alternativ beskriver hur 

människor som levt ett syndigt liv upplever en tydlig och livsavgörande omvändelse. Det andra 

alternativet heter ”ta emot och bekänn” och beskriver hur ungdomar i frikyrkan ofta 

uppmanats att ”avgöra sig” och ”ta emot Jesus i sitt hjärta”. Omvändelse enligt det här 

alternativet handlar om att ”ta ställning och bestämma tillhörighet”.315 Det tredje alternativet 

kallas att ”möta och uppleva” och beskriver en syn på omvändelsen som präglat 

Pingströrelsens arbete bland barnen. Fokus för det här alternativet har varit den egna andliga 

                                                             
310 G. Andersson, ”Barns frälsning,” NOD nr 3, 2015, s. 32–35. 
311 ALT utbildar bland annat pastorer till Pingströrelsen och flera andra frikyrkliga samfund. 
https://altutbildning.se/gregerandersson/ [Tillgänglig 190226]. 
312 Andersson citerar från den holländska forskaren Miranda Klavers bok This is my Desire. A semiotic 
Perspective on Conversion in an Evangelical Seeker church and a Pentecostal Church in Netherlands, 
Amsterdam: Pallas Publications, 2011.   
313 Andersson, 2015, s. 34. 
314 Ibid., s. 34. Beteckningarna är Anderssons egna. 
315 Ibid., s. 34. 

https://altutbildning.se/gregerandersson/
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upplevelsen och personliga relationen till Gud. 316  Det fjärde alternativet kallas för 

”omvändelse som kallelse till Guds Rike”.317 Detta alternativ beskriver synden som en makt 

som binder och förtrycker människan och omvändelsen som rörelsen ifrån denna makt i till 

efterföljelsen av Jesus. Frågorna som ställs är: ”Vem tjänar du? Vad ger riktning åt ditt liv? 

Vågar du vända om och leva för Guds rike?”318 Andersson summerar de fyra alternativen och 

menar att även om alla har sina poänger föredrar han själv det fjärde alternativet. Han skriver: 

 

Att vara en kristen innebär enligt detta synsätt [det fjärde alternativet] att vi befriats från 
syndens makt och blivit efterföljare. Den kallelse som går ut till barnen och ungdomarna gäller 
då inte i första hand en uppgörelse med deras synd eller deras självrättfärdighet. Det handlar 
inte heller i första hand om att få möjlighet att bestämma sig för att vara kristna eller göra en 
viss typ av möta-Jesus-upplevelser. Istället handlar det om att de nås av budskapet om ett annat 
sätt att leva ett liv i en ständig omvändelse tills den dag då Guds rike bryter in.319 

 
 
 Mot slutet av artikeln diskuterar Andersson innebörden av omförhandlingen inom det 

frikyrkliga barn- och ungdomsarbetet. Från att ha fokuserat på den unges befrielse från synd,  

individuella ställningstagande och egna upplevelse av Gud ligger väckelserörelsernas betoning 

numera på  efterföljelse som en formativ process. Man utgår från att ”barnen tillhör det 

befriade folket” och att de ”är kallade att tillhöra och leva för Gud”, vilket får till följd att fokus 

för arbetet bland dem förändras.320 De behöver inte längre uppmanas att bli frälsta utan de 

utmanas istället till att våga ett annat sätt att leva, i en kontinuerlig omvändelse och 

efterföljelse till Jesus.321 

 

 Sammanfattningsvis visar Anderssons artikel att den pågående omförhandlingen i de 

historiska väckelserörelsernas barn- och ungdomsarbete flyttar fokus, från den personliga 

omvändelsen till ett liv i efterföljelse. Efterföljelse innebär, enligt det nya synsättet, att man 

låter Guds rikes värderingar bli vägledande för livet. I det arminska systemet innebär 

omvändelsen: omvändelse från synd till tro på Jesus. I det pelagianska systemet innebär 

                                                             
316 Ibid., s. 34-35. Andersson refererar till Wenells avhandling Omvändelsens skillnad och menar att problemet 
med detta alternativ är att frälsningen lätt kopplas till individuella känslomässiga upplevelser istället till 
efterföljelse. 
317 Andersson, 2015, s. 35. 
318 Ibid., s. 35. 
319 Ibid., s. 35. Jmf. McLendons beskrivning av omvändelse som, överlåtelsen till ”Jesu väg.”  
320 Ibid., s. 35. 
321 Ibid., s. 35. Betoningen blir därmed mer på Jesus som förebild och exempel än Jesus som offret för 
människans synd.  
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omvändelse: det dagliga valet att låta Jesu liv, död och undervisning vara riktningsvisare för 

livet. Mot bakgrund av det indikerar studien av den pågående omförhandlingen av 

väckelserörelsernas barn- och ungdomsarbete att en förflyttning ifrån det arminska teologiska 

systemet i riktning mot det pelagianska systemet är på gång i de historiska väckelserörelserna. 

 

8. Sammanfattning – Dagens svenska Pingströrelse 
 

 Den tidiga Pingströrelsens arbete bland barnen hade en tydlig väckelsekristen 

inriktning. Målet var att barnen skulle omvända sig och bli frälsta, döpas och få en erfarenhet 

av den Helige Andes dop.322 Man lade stor vikt vid den personliga erfarenheten av frälsningen 

som man menade innebar både rättfärdiggörelse och pånyttfödelse.323  

 Efter att ha studerat dagens svenska Pingströrelses syn på barns väg till frälsning blir 

det tydligt att det skett en förändring av teologin och praktiken i förhållande till barnen. 

Det framgår även att dagens svenska Pingströrelse inte kan enas omkring en gemensam syn 

på barns väg till frälsning utan två alternativa teologiska system, det pelagianska och det 

arminska, presenteras som möjlig grund för Pingströrelsens syn på barns väg till frälsning.324  

 Pingströrelsen är enig om att barnet föds fri från arvskuld men man är oenig i fråga om 

det föds med arvsynd och är i behov av pånyttfödelse eller ej. Enligt det pelagianska teologiska 

systemet förde inte Adams synd med sig någon konsekvens för de barn som föds efter honom. 

De föds utan en skadad avbildslikhet, fria att välja mellan det onda och det goda och om de 

ska följa Gud eller ej. Enligt det arminska teologiska systemet föds alla barn med en skadad 

avbildslikhet och behöver, när de växer upp till medvetenhet om sin synd, bli pånyttfödda 

genom tron på Jesus.325  

 De olika synsätten på människan och synden resulterar även i olika syn på betydelsen 

av Jesu död och uppståndelse. Det pelagianska systemet ser Jesu död och uppståndelse som 

exempel på hur Gud tänkt att människan ska leva, en förebild som människan kan imitera och  

hämta kraft ifrån. Det arminska systemet ser Jesu död som en ställföreträdande offerdöd. 

Jesus tar mänsklighetens synd och skuld på sig, försonar den med Gud och öppnar vägen till 

                                                             
322 Se inledningen. 
323 Se kap. 2. 
324 Se kap. 4. 
325 Ibid. 
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frälsning för alla som tror. Studien sammanfattar de båda teologiska systemen enlig 

följande:326 

 

Det pelagianska teologiska systemet327 

 Barnet föds utan skuld och med en intakt natur som inte skadats av Adams synd. 

 Synden influerar barnet utifrån och påverkar dess vilja genom sinnena.  

 Varje barn har förmåga att fritt välja mellan det goda och det onda, om hon/han vill 

tro på Gud eller ej. 

 Jesu liv och trohet ända till döden är förebilder och exempel för barnet att följa. 

 Den naturliga nåden (inneboende mänskliga förmågan som Gud har gett barnet i 

skapelsen) och nåden som assisterar barnets strävan (dopet, Skriften och Jesus som 

exempel) samverkar till barnets frälsning. 

 

Det arminska teologiska systemet328 

 Guds nåd verkar, genom Anden, förekommande, effektivt och kontinuerligt till barnets 

frälsning. 

 Barnet föds med en skadad avbildslikhet men, på grund av Kristi ställföreträdande 

offerdöd, utan skuld.  

 När barnet blivit medveten om sin synd är det i behov av frälsning och nyfödelse.  

 Genom omvändelse och tro blir barnet frälst och får, genom Anden, del av det nya livet 

i Kristus. 

 Troendedopet är ett synligt tecken på och bekräftar Guds handlande i nåd med barnet. 

Det är en symbol för medlemskapet i församlingen, en bekännelse av Jesus som herre 

och början på en livslång överlåtelse till Gud.   

  

 Studien har vidare undersökt de praktiska konsekvenserna av de båda teologiska 

systemen. Enligt det pelagianska teologiska systemet är barnvälsignelsen en bekännelse- och 

tacksägelsehandling. Handlingen bekräftar barnets ställning som frälst och tillhörig till 

församlingen, på skapelsens grund. Enligt det arminska teologiska systemet är 

                                                             
326 Sammanfattningen bygger på genomgången av de båda teologiska systemen i kapitel 4.1 och 4.2. 
327 Se kap. 4.1. 
328 Se kap. 4.2. 
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barnvälsignelsen en tacksägelse- och förbönshandling som innebär att man tackar Gud för 

skapelsen och försoningen och ber om välsignelse över barnet och dess familj. Föräldrarnas 

viktigaste uppgift är, enligt det pelagianska teologiska systemet, att skydda barnet från synden 

som kommer utifrån, samt undervisa barnet om frälsningen, så att det förstår sin ställning 

inför Gud. Enligt det arminska teologiska systemet är föräldrarnas viktigaste uppgift att föra 

barnet till tro på Jesus genom att undervisa det i Guds ord och förlita sig på att Anden  föder 

tro hos barnet. 

 Enligt det pelagianska teologiska systemet är dopet barnets eget beslut att stanna kvar 

i frälsningen och binda sig till efterföljelsen och församlingens gemensamma uppdrag. Enligt 

det arminska teologiska systemet är dopet ett synligt tecken på och bekräftar Guds handlande 

i nåd med barnet. Det befäster medlemskapet i församlingen, är en bekännelse av Jesus som 

herre och början på en livslång överlåtelse till Gud. Studien sammanfattar de båda teologiska 

systemens praktiska konsekvenser enligt följande:329 

 

Det pelagianska teologiska systemet i praktiken330   

 Barnvälsignelsen ses som en bekännelse- och tacksägelsehandling. En bekännelse av 

Gud som Skapare och Fader och en tacksägelse för att Han fortfarande skapar 

människor till sina fullkomliga avbilder. Akten bekräftar barnets ställning som frälst och 

tillhörig till församlingen. 

 Föräldrarnas och församlingens främsta uppgift är att undervisa barnet om Jesus och 

Hans väg, ge det en kärleksfull fostran samt se till att barnet skyddas från synden och 

förförelsen som kommer utifrån. 

 Genom att låta döpa sig bejakar barnet sin ställning som frälst och binder sig till den 

gemensamma uppgiften på efterföljelsens väg. Barnet blir då en medlem i 

församlingen. 

 Församlingens referenspunkt (Jesu liv och död), gemenskapen och de formativa 

praktikerna (till exempel nattvarden) hjälper barnet att förbli i efterföljelsen och 

fortsätta bidra till församlingens gemensamma uppgift i världen.    

                                                             
329Sammanfattningen är byggd på genomgången av de båda teologiska systemen samt de praktisk-teologiska 
bidragen.  
330 Se hela kap. 4.1 med underrubriker. 
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Det arminska teologiska systemet i praktiken331 

 Barnvälsignelsen ses som en tacksägelse- och förbönshandling. Man tackar för 

skapelsen och försoningen och ber om välsignelse över barnet och dess familj. Genom 

barnvälsignelsen visar föräldrarna att de vill föra sitt barn till Jesus och barnet placeras 

mitt i församlingens förböner och omsorg. 

 Föräldrarnas och församlingens främsta uppgift är att, vara förebilder i tron, dela Guds 

ord och förlita sig på att Anden föder tro i barnets hjärta.  

 När barnet kommit till en egen bekännelse om tro är det redo att döpas. Dopet är ett 

synligt tecken på och bekräftar Guds handlande i nåd med barnet. Det är en symbol 

för medlemskapet i församlingen, en bekännelse av Jesus som herre och början på en 

livslång överlåtelse till Gud.  

 Genom att leva fylld och ledd av den Helige Ande fördjupas efterföljelsen och bilden 

av Kristus återställs mer och mer i barnets liv. 

  

 Studien har vidare sökt besvara frågan om något teologiskt system är mer 

framträdande än det andra i dagens svenska Pingströrelse.332 Den barn- och familjeteologiska 

rapporten innehåller exempel på både det pelagianska och det arminska teologiska 

systemet.333 Samtidigt argumenterar redaktören för att det pelagianska teologiska systemet 

bäst stämmer överens med Pingströrelsens syn på barnen. 334  Studien av det teologiska 

nätverkets kapitel ”Människan” i boken Trons hemlighet, visar att nätverket utgår från både 

det pelagianska och det arminska teologiska systemet.335 De anknyter till det pelagianska 

systemet genom betoningen på människans fria vilja och ansvar, sin definition av synden som 

människans svek mot sin identitet och sitt uppdrag, samt genom att lyfta fram Jesu liv som en 

förebild och ett ideal. Samtidigt lyfter nätverket fram att Jesu död var ett syndoffer som frälser 

och lyfter av skuld och att hans död och uppståndelsen ger evigt liv till dem som tror. Den 

sistnämnda synen på Jesu död och uppståndelse ligger i linje med det arminska teologiska 

systemet. 336 

                                                             
331 Se hela kap.4.2 med underrubriker. 
332 Se frågeställningarna under 1.1. 
333 Se kap. 4 med underrubriker. 
334 Se rubrik 4.1.1.1.  
335 Teologiska nätverket, 2005. 
336 Se kap. 5.  
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 Josefsson, framhåller vid sitt seminarium, att Pingströrelsens syn är att barnet föds 

utan vare sig arvsynd eller arvskuld. Synden är någonting som kommer utifrån, som människan 

drabbas av och behöver ta avstånd ifrån.337 Josefsson menar vidare att barnets frälsning och 

tillhörighet till Guds rike ”har sin grund i skapelsen”.338 Samtidigt betonar han att barnets 

personliga ställningstagande måste hållas samman med synen att de från skapelsen tillhör 

Gud.339 Genom att hålla ihop dessa båda perspektiv verkar Josefsson följa Bert Franzén som 

menar att barnets egen bekräftelse gör att det förblir i sin ställning inför Gud.340 Josefsson 

lyfter fram att mönster, strukturer och socialisering har betydelse för barnets efterföljelse, 

samtidigt betonar han att frälsningen kommer från Gud och att barnet behöver komma till en 

egen personlig tro. Sammantaget visar Josefssons seminarium att Pingströrelsen följer det 

pelagianska teologiska systemet i fråga om fallets konsekvenser. 341  Även betoningen på 

mönster, struktur och socialisering ligger mer i linje med det pelagianska än det arminska 

systemet. I fråga om frälsningen och den personliga tron utvecklar inte Josefsson sin teologi 

tillräckligt för att man ska kunna avgöra om han utgår ifrån det pelagianska eller det arminska 

teologiska systemet.  

 Andersson menar att omförhandlingen av de historiska väckelserörelsernas barn- och 

ungdomsarbete innebär att fokus flyttas från den personliga avgörelsen till en kallelse att leva 

i en kontinuerlig omvändelse. Synden handlar inte om egna moraliska felsteg utan definieras 

som en makt. Frälsning innebär att omvända sig från denna makt till ett liv i efterföljelse. 

Anderssons beskrivning av det nya sättet att se på synd och omvändelsen liknar i flera 

avseenden McLendons undervisning om den kristna vägen och påminner också om det 

diasporateologiska perspektivets betoning av Jesu liv och död som den kristna gemenskapens 

referenspunkt. Från att tidigare ha betonat den personliga omvändelsen från synden och tron 

på Jesus ligger betoningen nu på efterföljelse som ett liv i ständig omvändelse till de 

Gudsrikets principer som Jesus personifierade. 342  Detta indikerar sammanfattningsvis att 

                                                             
337 Se kap. 6. Detta synsätt stämmer överens med det pelagianska systemets syn på konsekvenserna av 
syndafallet, se vidare kap. 4.1 med underrubriker. 
338 Se kap. 6. Även detta synsätt stämmer bäst överens med det pelagianska systemet, se vidare kap. 4.1 med 
underrubriker. Anmärkas bör att Josefsson även refererar till Jesu försoning när han argumenterar för barnets 
skuldfrihet.  
339 Se kap. 6. 
340 Ibid. För Franzén se rubrik 4.1.2.3.  
341 Se kap. 6. Josefsson menar att Pingströrelsens syn är att barnet föds utan vare sig arvsynd eller arvskuld. 
342 För Andersson, se kap. 7. För McLendon och det diasporateologiska perspektivet se rubrikerna 4.1.2.1 och 
4.1.2.2.. 
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väckelserörelserna, genom den pågående omförhandlingen är på väg att förflytta sig ifrån det 

arminska teologiska systemet i riktning mot det pelagianska systemet.343 

 Sammanfattningsvis visar studien att det arminska och det pelagianska teologiska 

systemet lever sida vid sida i dagens svenska Pingströrelse vilket resulterar i ett teologiskt 

dubbelseende hos rörelsen. Samtidigt visar studien att det pelagianska teologiska systemet är 

det mest framträdande och den pågående teologiska omförhandlingen indikerar att systemet 

är på väg att ytterligare stärka sin position i den svenska Pingströrelsen. 

 

9. Två internationella pingströrelser344 
  

 Efter att ha studerat hur den svenska Pingströrelsen ser på barns väg till frälsning sätts 

resultatet av studien i relation till två internationella pingströrelser. Först studeras vilka 

teologiska system som präglar respektive rörelse sedan sätts resultatet i relation till studien 

av den svenska Pingströrelsen.345  

 

9.1 Pentecostal World Fellowship 
 

 I sina stadgar skriver den svenska Pingströrelsen att man är en del av den europeiska 

och den internationella pingströrelsen, Pentecostal European Fellowship (PEF) respektive 

Pentecostal World Fellowship (PWF).346 PEF och PWF har, med undantag av en paragraf, ett 

gemensamt grundläggande trosdokument.347 PEF har en extra paragraf om vattendopet som 

inte finns med i PWF:s dokument. 

                                                             
343 Se kap. 7. Kap 4 med underrubriker visar att omvändelse i det arminska systemet innebär: omvändelse från 
synd till tro på Jesus medan det i det pelagianska systemet innebär: ett dagligt val att låta Jesu liv och död vara 
förebilder och referenspunkter för livet. 
344 Den internationella pingströrelsen Pentecostal World Fellowship respektive den amerikanska pingströrelsen 
Assemblies of God kommer att studeras. 
345 Eftersom målet är att” kort vidga perspektivet” (se 1.1) används bara ett mindre antal källor som underlag 
för studien. Källorna som används är dock officiella dokument i respektive rörelse. 
346 http://www.pingst.se/content/uploads/2015/04/Stadgar-för-Trossamfundet-Pingst.pdf, [Tillgänglig 
190128].  
347 Den europeiska pingstgemenskapen har en extra paragraf om vattendopet som kommer direkt efter punkt 
fyra i PWF:s Statement of Faith: http://www.pef.eu/pef/statement-of-faith/ [Tillgänglig 190128]. 
https://www.pentecostalworldfellowship.org/about-us [Tillgänglig 190128]. 

http://www.pef.eu/pef/statement-of-faith/
https://www.pentecostalworldfellowship.org/about-us
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 Paragraf tre och fyra, i PWF:s grundläggande trosdokument, är mest intressanta för 

studien av vilka teologiska system som präglar rörelsen: 

 

§3 Vi tror på Herren Jesu Kristi gudomlighet, Hans födelse genom en jungfru, Hans syndfria 
liv, Hans mirakler, Hans ställföreträdande och gottgörande död genom sitt utgjutna blod, 
Hans kropps uppståndelse, Hans upphöjelse till Faderns högra sida och Hans återkomst i 
makt och härlighet.348 

 
§4 Vi tror att för att den förlorade och syndfulla människan ska bli frälst måste hon födas 
på nytt av den Helige Ande, genom tron på Jesus Kristus.349  
 

 
 Det grundläggande trosdokumentet slår fast tron på Jesu gudomliga och mänskliga 

natur, definierar betydelsen av hans död och beskriver hoppet om hans återkomst. Människan 

beskrivs som förlorad och syndfull och i behov av räddning.  Hon räddas genom tron på Jesus 

Kristus vilket resulterar i en nyfödelse. Trosdokumentet säger inte om människan föds märkt 

av arvsynden eller om hon blir syndig. Det poängteras dock att människan i sig själv inte har 

det som behövs för att räddas och därför är i behov av Andens nyskapelse genom tron på 

Jesus Kristus. 

 Sammanfattningsvis visar studien av PWF:s grundläggande trosdokument att rörelsen, 

i de flesta avseenden, står närmast det arminska teologiska systemet.350 

 

9.2 Assemblies of God 
 
 AoG är en amerikansk pingströrelse som står den svenska Pingströrelsen nära. Vid 

Pingströrelsens årliga pastorskonferens 2016 användes dokument från AoG som underlag för 

teologiska samtal om Bibeln, frälsningen och Andens dop.351  

                                                             
348 ”§3 We believe in the deity of our Lord Jesus Christ, in His virgin birth, in His sinless life, in His miracles, in 
His vicarious and atoning death through His shed blood, in His bodily resurrection, in His ascension to the right 
hand of the Father and in His personal return in power and glory.” 
https://www.pentecostalworldfellowship.org/about-us [Tillgänglig 190206]. 
349 Ibid. ”§4. We believe that for the salvation of lost and sinful man, regeneration by the Holy Spirit through 
faith in Jesus Christ is absolutely essential.” 
350 För det arminska teologiska systemet se kap. 4.2 med underrubriker. Det som är oklart i PWF:s 
grundläggande trosdokument är huruvida Adams synd förts vidare till efterföljande släktled eller ej. Betoningen 
på nyskapelsen tyder dock på att man menar att den har det. 
351 http://www.pingst.se/om-pingst/nyhet/pastorskonferensen-pagar-nu/ [Tillgänglig 190128]. 

http://www.pingst.se/om-pingst/nyhet/pastorskonferensen-pagar-nu/
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 Målet med studien är att undersöka vilket teologiskt system som präglar AoG.  Studien 

baseras på rörelsens Statement of Fundamental Truths och ett av dess Position papers.352 

Statement of Fundamental Truths är AoG:s grundläggande trosdokument medan Position 

papers kompletterar dokumentet med teologisk vägledning i aktuella ämnen. Det Position 

paper som är mest relevant för studien behandlar rörelsens syn på skapelsen. 

 

9.2.1 Statement of Fundamental Truths 
 

Statement of Fundamental Truths är AoG:s grundläggande trosdokument som antogs 

1916 som en del av den tidiga konstitueringen av rörelsen.353 Det är framförallt tre paragrafer 

i dokumentet som är speciellt intressanta för studien: paragraf fyra, fem och nio som 

behandlar människans fall, frälsning och helgelse.354  

I paragraf fyra beskrivs hur människan skapades till Guds avbild men genom frivillig synd 

tillfogade sig själv både fysisk och andlig död. Den andliga döden innebär separation från 

Gud.355 

Trosdokuments femte paragraf behandlar människans frälsning och betonar att 

människans enda hopp om frälsning finns i Jesu Kristi utgjutna blod.356 Det är inte helt enkelt 

att utläsa hur AoG ser på arvssynden men det står klart att de första människornas synd 

medförde både andlig och fysisk död. För att räddas behöver människan ta emot 

återlösningen genom Jesu Kristi blod. Det sker genom omvändelse och tro som leder till 

rättfärdiggörelse och nyfödelse genom den Helige Ande.  

Om man fortsätter att läsa paragraf nio framgår det att den fortsatta frälsningen 

innebär en kontinuerlig helgelseprocess då människan avskiljer sig från synden och 

                                                             
352 https://ag.org/Beliefs/Statement-of-Fundamental-Truths [Tillgänglig 190128]. 
https://ag.org/Beliefs/Position-Papers [Tillgänglig 190128]. 
353 https://ag.org/About/About-the-AG/History [Tillgänglig 190301]. 
”1916 the General Council approved a Statement of Fundamental Truths”. 
354 https://ag.org/Beliefs/Statement-of-Fundamental-Truths  [Tillgänglig 190128]. 
355 Ibid. ”4. THE FALL OF MAN. Man was created good and upright; for God said, "Let us make man in our own 
image, after our likeness." However, man by voluntary transgression fell and thereby incurred not only physical 
death but also spiritual death, which is separation from God.” 
356 Ibid. ”5. THE SALVATION OF MAN. Man's only hope of redemption is through the shed blood of Jesus Christ 
the Son of God….Salvation is received through repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. 
By the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, being justified by grace through faith, man 
becomes an heir of God, according to the hope of eternal life.”  

https://ag.org/Beliefs/Position-Papers
https://ag.org/About/About-the-AG/History


66 

 

kontinuerligt lägger all förmåga och själsförmögenhet under Guds Andes ledning. Målet med 

helgelsen är att människan ska bli mer lik Jesus.357 

 

9.2.2 The Doctrine of Creation358 
 

I AoG:s Position Paper, ”The Doctrine of Creation” behandlas rörelsens syn på skapelsen 

och människans syndafall. Texten beskriver hur människan, från början, skapades till Guds 

avbild: fri, rationell och kapabel till förståelse av både sig själv, det moraliska och det andliga. 

Men syndafallet innebar att Adam och Eva ledde hela mänskligheten in i synd och att Guds 

avbild i människan skadades. Texten använder ordet marred som betyder: ”Att förstöra eller 

förminska det perfekta eller helheten av”.359 Dokumentet betonar dock att avbildslikheten 

består i grunden så att varje människa som föds har möjlighet att kunna respondera till 

kallelsen från sin skapare.360 AoG skriver: 

Att de första människorna, skapade till Guds avbild, skulle falla och leda hela mänskligheten in 
i synd var inte någon överraskning för skaparen, vars avsikt var att, likväl, skapa och befria dem 
genom Kristus. Den gudomliga avbilden som Gud präglat människan med hade blivit skadad 
av synden. Men Jesus Kristus var utsedd ”före världens skapelse” till att frälsa den fallna 
mänskligheten och insätta sitt frigjorda folk i försoningen av hela universum.361 

 

 Sammanfattningsvis visar studien att AoG:s Statement of Fundamental Truths och dess 

Position Paper om skapelsen att rörelsen grundar sin tro på det arminska teologiska 

systemet.362  

 

                                                             
357 Ibid. ”9. SANCTIFICATION. Sanctification is an act of separation from that which is evil, and of dedication 
unto God. By the power of the Holy Spirit we are able to obey the command: ’Be ye holy, for I am holy’. 
Sanctification is realized in the believer by recognizing his identification with Christ in His death and 
resurrection, and by faith reckoning daily upon the fact of that union, and by offering every faculty continually 
to the dominion of the Holy Spirit.”  
358 Uttalandet antogs som ett officiellt dokument av, The general presbytery of the Assemblies of God,  2010 
och revideras 2014. https://ag.org/Beliefs/Position-Papers/The-Doctrine-of-Creation  [Tillgängligt 190128].  
359 ”To ruin or diminish the perfection or wholeness of.”  
https://www.merriam-webster.com/dictionary/marred [Tillgänglig 190129]. 
360 ”Though marred when the first human pair fell into sin (Genesis 3; Romans 5:12), the image of God is still 
intrinsic to human nature (Genesis 9:6), insuring that men and women are capable of response to their Maker.” 
https://ag.org/Beliefs/Position-Papers/Abortion-Sanctity-of-Human-Life [Tillgänglig 190129]. 
361 ”That the first human pair, made in God’s image, would fall and lead the race into sin was hardly a surprise 
for the Creator, who nonetheless purposed to create and redeem them through Christ. To be sure, the image 
of God divinely stamped on the race would be marred by sin. But Jesus Christ was destined ’before the creation 
of the world’ to redeem fallen humankind and include His redeemed people in the final reconciliation of the 
universe.” https://ag.org/Beliefs/Position-Papers/The-Doctrine-of-Creation  [Tillgängligt 190128]. 
362 För studien av det arminska teologiska systemet, se kap. 4.2 med underrubriker. 

https://ag.org/Beliefs/Position-Papers/The-Doctrine-of-Creation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/marred
https://ag.org/Beliefs/Position-Papers/Abortion-Sanctity-of-Human-Life
https://ag.org/Beliefs/Position-Papers/The-Doctrine-of-Creation
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10. Den svenska Pingströrelsen v. PWF och AoG 
 

 Efter att ha studerat vilket teologiskt system som präglar de internationella 

pingströrelserna PWF och AoG sätts resultatet av studien i relation till studien av dagens 

svenska Pingströrelse.  

Studiet av PWF:s grundläggande trosdokument visar att rörelsen betonar tron på Jesu 

gudomliga och mänskliga natur samt definierar Jesu död som ställföreträdande och 

försonande. I dokumentet framgår det att man ser människan som förlorad och syndfull men 

det framgår inte om hon är född ”märkt” av arvsynden eller om hon blir en syndare på grund 

av synden i omgivningen.363 Dokumentet poängterar dock att människans enda räddning står 

till att Anden nyskapar henne, genom tron på Jesus Kristus. Att PWF betonar behovet av 

nyskapelse talar för att man ser på människan som märkt av arvsynden: grunden till 

frälsningen finns inte i människans skapelse utan i Andens nyskapelse genom tron på Jesus.364 

AoG:s Statement of Fundamental Truths och dess Position paper, ”The Doctrine of 

Creation”, betonar att Guds avbild i människan skadades till följd av Adams synd och att detta 

tillfogat mänskligheten både fysisk och andlig död. Men dokumenten betonar att trots 

syndafallet, består avbildslikheten i grunden vilket innebär att varje människa föds med 

möjlighet att kunna respondera till skaparens kallelse och erbjudande om frälsning i Jesus 

Kristus. För att räddas behöver människan ta emot återlösningen genom Jesu blod, vilket sker 

genom omvändelse och tro. Tron på Jesus leder till att människan blir rättfärdig inför Gud och 

att hon föds på nytt genom den Helige Ande.  

Sammanfattningsvis  visar studien av PWF:s och AoG:s grundläggande trosdokument 

att båda rörelserna, i fråga om synen på människan, synden och frälsningen, står närmast det 

arminska teologiska systemet. Det innebär att det finns en teologisk skillnad mellan de 

internationella rörelserna och dagens svenska Pingströrelse, där det pelagianska teologiska 

systemet är mest framträdande. Vidare indikerar den pågående omförhandlingen av de 

svenska väckelserörelsernas teologi att avståndet mellan de båda internationella 

pingströrelserna och den svenska Pingströrelsen är på väg att öka ytterligare.  

 

                                                             
363 Se AoG:s ”The doctrine of Creation” som talar om att människan är marred, märkt av arvsynden. 
364 Jmf engelskans utryck generation: ursprunglig skapelse och regeneration: nyskapelse. 
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11. Sammanfattning och analys 
 

 Sammanfattningsvis visar studien att två alternativa teologiska system presenteras 

som möjlig grund för barns väg till frälsning i dagens svenska Pingströrelse: det arminska och 

det pelagianska.365 Studien visar att båda systemen finns representerade i rörelsen men att 

det pelagianska teologiska systemet är det mest framträdande. Studien har vidare visat att de 

två systemen skiljer sig från varandra på avgörande punkter, vilket gör att de inte går att 

kombinera.366 Detta resulterar i ett teologiskt dubbelseende på barns väg till frälsning hos den 

svenska Pingströrelsen. Systemen är visserligen överens om att barnet föds utan arvskuld men 

man är inte överens i fråga om arvsynden, barnets behov av nyfödelse liksom i synen på  Jesu 

död och uppståndelse.  

 Enligt det pelagianska systemet föds barnet med en intakt avbildslikhet och behovet 

av nyfödelse finns därmed inte. Barnets frälsning har sin grund i skapelsen och Jesu liv och död 

utgör exempel och referenspunkt för barnets fortsatta mognad på efterföljelsens väg.367 Enligt 

det arminska teologiska systemet föds barn, efter Adams syndafall, utan den ursprungliga 

heligheten och rättfärdigheten från Gud. Jesus blev mänsklighetens ställföreträdare, bar dess 

synd och skuld och uppstod som den förstfödde i en ny skapelse. Genom Jesu offer har 

arvskulden lyfts bort och frälsning och nyfödelse finns tillgängligt för barnet, genom tron.368 

 Studien har vidare visat att de båda teologiska systemen leder till olika praktisk teologi. 

Medan det pelagianska teologiska systemet fokuserar på att barnet ska bevaras i den ställning 

som det föds i fokuserar det arminska teologiska systemet på att barnet ska komma till tro. 

Medan det pelagianska teologiska systemet betonar Jesu liv och död som förebild och 

referenspunkt betonar det arminska teologiska systemet Jesu död och uppståndelse som 

frälsande. Medan det pelagianska systemet betonar församlingen som en social kropp med 

gemensamma formerande praktiker betonar det arminska systemet församlingen som en 

gemenskap av Andefyllda troende som mer och mer förvandlas till likhet med Jesus.369 

                                                             
365 Se kap. 4. 
366 Se kap. 4.1 och kap. 4.2. 
367 Se kap. 4.1 med underrubriker. Studien har anmärkt att det så kallade radikala arminska perspektivet ser  
Jesu död och uppståndelse som försoning för arvsynden och arvskulden vilket resulterar i samma syn som det 
pelagianska systemet: barnet föds med en intakt avbildslikhet. 
368 Se kap. 4.2 med underrubriker. 
369 För det pelagianska teologiska systemets praktiska teologi se kap. 4.1.1 och 4.1.2. med underrubriker. För 
det arminska teologiska systemets praktiska teologi se kap. 4.2.1 och 4.2.2. med underrubriker. 
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 Det är vidare intressant att analysera tyngdpunkterna i de båda teologiska systemen. 

Det pelagianska teologiska systemet betonar kontinuitet. Genom den egna bekräftelsen i 

dopet förblir barnet i den ställning det föds i. Det arminska teologiska systemet betonar 

nyfödelse genom tron och fortsatt förvandling genom Anden.  

 Vidare betonar det pelagianska teologiska systemet rörelsen från det yttre till det inre. 

Genom föräldrarnas och församlingens undervisning lär sig barnet förstå sin ställning och 

skyddas från synden som kommer utifrån. Barnet befästs i tron och efterföljelsen genom det 

egna beslutet om dop samt församlingens gemenskap och praktik. Det arminska teologiska 

systemet betonar rörelsen, från det inre till det yttre. Guds ord sås i barnets hjärta och Anden 

föder tro och ett nytt liv.370 Dopet är ett synligt tecken på och bekräftar Guds handlande i nåd 

med barnet och genom att leva fylld och ledd av den helige Ande fördjupas efterföljelsen och 

bilden av Kristus återställs mer och mer i barnets liv.   

 Studien har vidare undersökt vad den pågående omförhandlingen av 

väckelserörelsernas barn- och ungdomsarbete innebär. Då väckelserörelserna tidigare 

uppmanade barnen och ungdomarna att omvända sig och få en personlig tro på Jesus, ligger 

fokus numera på att uppmana barnen till efterföljelse och en ständig omvändelse till Guds 

rikes värderingar. Studien av den pågående omförhandlingen indikerar att väckelserörelserna, 

genom en förändrad teologi och praktik är på väg att förflytta sig ifrån det arminska teologiska 

systemet närmare det pelagianska systemet.371 

 Vidare har studien visat att den svenska Pingströrelsen skiljer sig teologiskt från både 

PWF, som Pingströrelsen är en del av, samt AoG, som den står nära. Medan de internationella 

pingströrelsernas grundläggande trosdokument präglas av det arminska teologiska systemet 

visar studien att det pelagianska systemet är mest framträdande i den svenska Pingströrelsen. 

Vidare indikerar studien av den pågående omförhandlingen att avståndet till de 

internationella rörelserna är på väg att öka ytterligare.  

 Resultatet av studien väcker frågan om den svenska Pingströrelsen är medveten om 

sitt dubbelseende vad gäller barns väg till frälsning. Vet man om att det pelagianska teologiska 

systemet är mest framträdande och är man beredd att låta det få ytterligare inflytande genom 

                                                             
370 Här finns också en rörelse från det yttre till det inre då Guds ord, genom ”predikan”, sås i barnets hjärta. 
Men tron och det nya livet börjar växa från insidan för att sedan bli synligt på utsidan. 
371 Se kap. 7. 
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den pågående omförhandlingen? Vidare, är man medveten om att man skiljer sig teologiskt 

från PWF, som man är en del av, respektive AoG, som man står nära? 

 Studien av det arminska och det pelagianska teologiska systemet visar att deras 

respektive syn på barns väg till frälsning inte går att kombinera. Den svenska Pingströrelsen 

står därmed inför ett vägval som påverkar inte bara hur man ska arbeta bland barnen utan 

också hur kärnan i teologin om frälsningen ska formuleras. Vägvalet kommer att definiera 

Pingströrelsens syn på synden, människan, samt Jesu död och uppståndelse. Ett viktigt 

teologiskt arbete ligger framför som behöver interagera med både den tidiga Pingströrelsens 

teologi såväl som den historiska utvecklingen av teologin. Målet med arbetet bör vara att 

komma fram till en skarp syn på barns väg till frälsning och en välgrundad praktik för det viktiga 

arbetet bland barnen.  

 

12. Förslag på fortsatt forskning 
 

 Frågorna som lyfts i studien är omfattande och berör centrum i den kristna tron. För 

att den svenska Pingströrelsen ska kunna skärpa sin syn på barns väg till frälsning behövs en 

teologisk bearbetning av en rad områden. Framförallt behöver Pingströrelsen bearbeta sin 

harmatologi (läran om synden), sin antropologi (läran om människan) och sin soteriologi (läran 

om frälsningen). Exempel på frågor som behöver bearbetas är hur rörelsen ser på arvsynden, 

vilken betydelse tron har för frälsningen samt vilken betydelse man lägger i Jesu död och 

uppståndelse. Vidare förordas en djupare studie av det arminska teologiska systemet. Kanske 

kan systemet bli en tydligare agent i den pågående omförhandlingen och hjälpa den svenska 

Pingströrelsen att hitta vägen vidare.  
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Bilaga 1. Det pelagianska teologiska systemet 

 

 

Det pelagianska teologiska systemet372 

 Barnet föds utan skuld och med en intakt natur som inte skadats av Adams synd. 

 Synden influerar barnet utifrån och påverkar dess vilja genom sinnena.  

 Varje barn har förmåga att fritt välja mellan det goda och det onda, om hon/han vill 

tro på Gud eller ej. 

 Jesu liv och trohet ända till döden är förebilder och exempel för barnet att följa. 

 Den naturliga nåden (inneboende mänskliga förmågan som Gud har gett barnet i 

skapelsen) och nåden som assisterar barnets strävan (dopet, Skriften och Jesus som 

exempel) samverkar till barnets frälsning. 

 

 

Det pelagianska teologiska systemet i praktiken373   

 Barnvälsignelsen ses som en bekännelse- och tacksägelsehandling. En bekännelse av 

Gud som Skapare och Fader och en tacksägelse för att Han fortfarande skapar 

människor till sina fullkomliga avbilder. Akten bekräftar barnets ställning som frälst och 

tillhörig till församlingen. 

 Föräldrarnas och församlingens främsta uppgift är att undervisa barnet om Jesus och 

Hans väg, ge det en kärleksfull fostran samt se till att barnet skyddas från synden och 

förförelsen som kommer utifrån. 

 Genom att låta döpa sig bejakar barnet sin ställning som frälst och binder sig till den 

gemensamma uppgiften på efterföljelsens väg. Barnet blir då en medlem i 

församlingen. 

 Församlingens referenspunkt (Jesu liv och död), gemenskapen och de formativa 

praktikerna (till exempel nattvarden) hjälper barnet att förbli i efterföljelsen och 

fortsätta bidra till församlingens gemensamma uppgift i världen.    

  

                                                             
372 Se kap. 4.1. 
373 Se hela kap. 4.1 med underrubriker. 
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Bilaga 2. Det arminska teologiska systemet 
 

 

Det arminska teologiska systemet374 

 Guds nåd verkar, genom Anden, förekommande, effektivt och kontinuerligt till barnets 

frälsning. 

 Barnet föds med en skadad avbildslikhet men, på grund av Kristi ställföreträdande 

offerdöd, utan skuld.  

 När barnet blivit medveten om sin synd är det i behov av frälsning och nyfödelse.  

 Genom omvändelse och tro blir barnet frälst och får, genom Anden, del av det nya livet 

i Kristus. 

 Troendedopet är ett synligt tecken på och bekräftar Guds handlande i nåd med barnet. 

Det är en symbol för medlemskapet i församlingen, en bekännelse av Jesus som herre 

och början på en livslång överlåtelse till Gud.  

 

Det arminska teologiska systemet i praktiken375 

 Barnvälsignelsen ses som en tacksägelse- och förbönshandling. Man tackar för 

skapelsen och försoningen och ber om välsignelse över barnet och dess familj. Genom 

barnvälsignelsen visar föräldrarna att de vill föra sitt barn till Jesus och barnet placeras 

mitt i församlingens förböner och omsorg. 

 Föräldrarnas och församlingens främsta uppgift är att, vara förebilder i tron, dela Guds 

ord och förlita sig på att Anden föder tro i barnets hjärta.  

 När barnet kommit till en egen bekännelse om tro är det redo att döpas. Dopet är ett 

synligt tecken på och bekräftar Guds handlande i nåd med barnet. Det är en symbol 

för medlemskapet i församlingen, en bekännelse av Jesus som herre och början på en 

livslång överlåtelse till Gud.  

 Genom att leva fylld och ledd av den Helige Ande fördjupas efterföljelsen och bilden 

av Kristus återställs mer och mer i barnets liv. 

                                                             
374 Se kap. 4.2. 
375 Se hela kap.4.2 med underrubriker. 


