
Bara två religioner 

Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, 
eftersom den rättfärdige ska leva av tro (Gal 3:11).  

Den naturliga uppenbarelsen berättar att det finns en Gud, att han 
ska tillbes, att själen är evig, att det finns ett saligt tillstånd i en 
annan värld, och att det finns en Kristi rättfärdighet (om vilken hela 
skapelsen tiger, och naturen ingenting vet, och inte ens änglarna 
kände till förrän det avslöjades för dem) och människans 
rättfärdighet; således finns det bara två religioner i världen; 
nämligen Kristendom eller naturreligion. 

Kalla religionerna vad du vill… de är ändå bara naturreligioner. 
Havet heter många olika saker i olika länder och vid olika kuster; 
men är fortfarande samma hav. Dessa två ”rättfärdigheter” kan 
aldrig sammanblandas i fråga om rättfärdiggörelse inför Gud. Om 
den kommer från Kristus, som Skrifterna säger; kommer den inte 
längre av gärningar; om den kommer av gärningar, som 
naturreligionen säger, kommer den inte längre från Kristus.  
Vi kan inte rättfärdiggöras i Guds ögon delvis genom 
rättfärdigheten i Kristi lydnad, och delvis genom vår egen.  

”Men lagen säger inte ’av tro’” (Gal 3:12).  

”Men de som håller sig till laggärningar är under förbannelse.”  

”Den rättfärdige ska leva av tro”;  därför, inte av lagen, detta är 
Paulus logik. 

En människa kan inte vara barn till två mödrar:  
”Driv ut slavinnan och hennes son, för slavinnans son ska inte ärva 
tillsammans med den fria hustruns son” (Gal 4:30).  
En kvinna kan inte vara två mäns hustru (Rom 7:3).  
Det finns bara en trång port, en dörr, en väg, ett namn.  



Paulus är det bästa exemplet i denna stora sak: när han levde för 
lagen, var han död för Kristus; och när han levde i Kristus, var han 
död för lagen (Gal 2:19)… Innan agerade han utifrån sig själv, för 
sig själv; nu utifrån Kristus och för Kristus. 
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