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2.1 Du är utvald, hur känns det?
❖ Du kanske är den som aldrig blev vald till något? Aldrig vald till bästa kompis, alltid vald sist på idrottslektionen,
aldrig utvald till någons livskamrat?
➢ Om du har kommit till tro på Jesus Kristus som din Herre och frälsare, så är det för att Gud har utvalt dig!
➢ Gud har valt att sända sin son för att dö för dig, han har valt att låta dig bli född på nytt till ett levande hopp
och han har utvalt dig i Kristus till att bli ett Guds barn.
❖ Vi ska utifrån dagens text ställa oss fyra viktiga frågor:
➢ Varför gör Gud det Gud gör?
➢ Vad har Gud gjort för dig och mig?
➢ Vad är egentligen Kristus?
➢ Vad innebär allt det här för dig personligen?

2.2 Varför gör Gud det Gud gör?
2.2.1 Lite terminologi
Paulus använder några termer i inledningen av dagens text som vi behöver se närmare på för att verkligen kunna
förstå vad det hela handlar om. Hela stycket Ef 1:3-14 är i grundtexten en enda lång sammanhängande mening med
ett otal bisatser staplade på varandra. Språket är mycket rikt och förutsätter en hel del förförståelse av vissa av
ordern för att den fulla meningen skall framträda ordentligt:
❖ Välsignelse: Välsignelsen är Guds skapande godhet, den är en aspekt av Guds väsen och en aktiv och verksam
kraft. Den som får Guds välsignelse får det högsta goda, det goda som Gud har avsett för just den människan (jfs
Jabes Bön (1 Krön 4:9-10).
❖ Härlighet: Härligheten är Guds eget väsen, essensen av vem Gud är. Härligheten är ”Det överväldigande,
lyckoskapande, det ljus som bländar oss och samtidigt låter oss möta tillvarons innersta makt” skriver Biskop
emeritus, Bo Giertz i sin kommentar till Efesierbrevet. På engelska Glory och på grekiska Doxa, innebär den fulla
tyngden i Guds personliga närvaro. Den närvaro som fick berget Sinai att brinna och den härlighet som Hesekiel
såg uppfylla templet i en vision.
❖ Nåd: På grekiska – Charis. Nåden är Guds frälsande aktiva godhet. Den godhet hos Gud som ytterst uppenbaras
genom Jesus Kristus och hans frälsningsverk på korset.
2.2.2 Gud tillber Gud!
❖ Vem tillber Gud? Han måste av nödvändighet tillbe sig själv!
➢ Att inte tillbe Gud är en synd. Att tillbe någon eller någonting annat än Gud, eller Gud som någonting mindre
än den han verkligen är, det är också synd.
➢ Gud kan inte synda, och av nödvändighet följer att Gud tillber Gud.
❖ Paulus skriver om ”Jesu Kristi Gud och Fader”
➢ Som människosonen, medlare mellan Gud och mänskligheten, är Fadern Jesu Gud – den som han både
tillbad och bad till.
➢ Som Sonen, den andra personen i Gudomens treenighet, är Gud Jesu Fader – han är som den Nicenska
trosbekännelsen uttrycker det ”Född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född och icke skapad.”

2.2.3 Gud förhärligar Gud
❖ Gud är den enda varelsen i Universum för vilket självförhärligande är en dygd!
➢ Om Gud tillber Gus så följer att Gud upphöjer sin egen ära och förhärligar sig själv. I Johannesevangeliet ber
upprepade gånger att Fadern skall förhärliga honom så att han kan förhärliga Fadern.
➢ Guds härlighet är det mest värdefulla, fullkomliga och fulländade som finns, och Gud gör det Gud gör för att
Guds Härlighet skall bli uppenbarad
2.2.4 Gud gör det Gud gör till sin egen ära!
❖ Eftersom Gud är Gud, och Gud förhärligar Gud, så följer också att Gud gör det Gud gör för att Guds eget väsen,
hans Doxa, hans Härlighet skall bli maximalt uppenbarad. Syftet med hela skapelsen är att uppenbara, upphöja
och uppvisa Guds härlighet och syftet med oss människor är att vi skall få uppleva Guds härlighet.
➢ Skapelsen är utflödet av Guds självförhärligande, hans godhet svämmar över alla bräddar och finner sitt
utflöde i skapandet av en värld som kan vara delaktig i förhärligandet av Gud.
➢ Om vi inte förstår detta så missar vi en oerhört central aspekt av Kristen tro – det handlar inte om Dig, det
handlar om Kristus!

2.3 Vad har Gud gjort för dig och mig?
2.3.1 Gud har utvalt oss.
❖ Han är den som har utvalt: Ingen kommer till mig om inte Fadern drar honom säger Jesus (Joh 6:44).
➢ Han har utvalt oss före all tid.
➢ Han har utvalt oss i Kristus
➢ Han har utvalt oss till att stå heliga och fläckfria inför honom.
2.3.2 Gud har förutbestämt oss.
❖ Gud har förutbestämt – Det betyder att han har deklarerat att så här kommer det att bli, och då blir det så och
ingenting i universum kan ändra på den saken.
➢ Han har förutbestämt oss till två saker
▪ Att få söners rätt – vi blir arvingar och del av Guds familj
▪ Att bli förenade med Kristus – vi blir en del av Kristi kropp.
➢ Han har förutbestämt det gör oss genom Kristus
➢ Han har förutbestämt det, det var hans viljas beslut att göra det så.
➢ Han har förutbestämt oss av en anledning: Till ära och pris för den nåd han har skänkt oss med sin älskade
son.
2.3.3 Gud har gett oss sin Nåd i Kristus.
❖ Nåden är Guds frälsande aktiva godhet, den har han skänkt oss i Kristus.
➢ Vi har friköpts genom hans blod
➢ Vi har fått förlåtelse för våra överträdelser
➢ Vi har blivit gjorda till ett med Kristus och kommer att spendera evigheten i hans underbara närvaro.
2.3.4 Gud har yppat sin hemlighet för oss.
❖ Hemligheten Gud har yppat för oss är det beslut om Kristus som Gud har fattat: Att sammanfatta allting i Kristus,
mer om det längre fram.
2.3.5 Gud har gett oss ett arv.
❖ Ett Arv får man inte på egna meriter.
❖ Ett arv tillträder man först när testamentet går i fullbordan.
❖ Ett arv kan man få innan den som lämnar det går ur tiden, genom att man blir arvinge. Men arvet faller inte ut
förrän testamentet går i fullbordan.
❖ Vi har som en del av vårt arv fått ett hopp: Ett hopp i Biblisk bemärkelse är inte en känsla av förväntan inför att
man hoppas på att nonting gott skall ske, om allting faller ut till det bästa. Nej ett hopp är någonting man äger,

en fast förvissning som man har fått sig givet och som man kan basera hela sin tillvaro på, någonting som är helt
och hållet säkert därför att det är Gus som har utlovat det, men samtidigt ännu helt osynligt och ibland omöjligt,
därför att Gud gett oss ett hopp och inte en uppfylld verklighet.
2.3.6 Gud har gett oss Anden som hen handpenning
❖ En handpenning är en underpant, en delbetalning som garanterar att full betalning kommer att ske när allting
går i sin fullbordan.
❖ En handpenning använder man för att försäkra den som tar emot hanpenningen om att denne kan lita helt på att
det överenskomna kommer att ske precis så som utlovats.
❖ Att Gud givit oss sin ande, är en borgen för vårt arv. Det är Gud sätt att säga: Se, det underbara livet tillsammans
med mig är verkligt, ni får smaka det redan här och nu, men vänta bara tills allting går i fullbordan och ni kan få
min fulla härlighet uppenbarad för er, då kommer det ni fått erfara av mig här genom min ande bara att te sig
som en västanfläkt i jämförelse med den kraftfullaste orkan.

2.4 Vad är egentligen Kristus?
2.4.1 Kristus är en funktion, inte en person.
❖ Personen Jesus, Gud son, är Kristus/Messias/Guds smorde
❖ Kristus eller Messias är Jesu funktion, hans ämbete: Medlare mellan Gud och människor, Förmedlare av Guds
Nåd, Frälsare för dem som fadern ger honom.
2.4.2 Kristus är en aspekt av Gud
❖ Kristus är utflödet av Guds nåd: Nåden är en del av vem Gud är – han är nådefull. Kristus är Guds nåd
personifierad, han är den som förmedlar nåden till oss i form av sin egen person.
❖ Vi är friköpta genom Jesu blod:
➢ Friköpt, vi är inte längre slavar – vi är nu fria till att följa Jesus. Fria att vandra med honom, fria att säga nej
till det meningslösa livet i köttet.
➢ Förlåtelse för överträdelser – vi står inte längre under lagen utan under nåden. Det kommer inte an på vad vi
gör utan på vem vi har satt vår tro till och på vad han har gjort för oss och gör än idag och har lovat att göra
ända in i evigheten – att Helga oss.
➢ Vi har blivit friköpta till en evighet med Jesus!
2.4.3 Kristus är Guds plan.
❖ Ordet som översatts med plan är det Grekiska ordet Oikonomia = Ekonomi.
❖ Kristus är Guds Ekonomi (hushållsplan) och hans hemlighet.
❖ Gud hade beräknat kostnaden, Jesus död i jämförelse med uppenbarelsen av Gud Doxa i Kristus.
❖ Gud visste resultatet: Vi skall vara Gud till pris och ära – d.v.s. Guds härlighet skall förmeras genom oss,
uppenbarelsen av Guds Godhet skall bli ännu mer överväldigande.
❖ Gud visste metoden: Jesu död på korset. Han visste vilken lidandets väg det var som Kristus måste vandra för att
fullkomna allting och sammanfatta allting och lägga allting under sig.
2.4.4 Kristus är en domän: I Kristus
❖ Allt detta sker med oss och för oss i Kristus.
❖ Vi är Kristi kropp: I Kristus
➢ Vi blir infogade i domänen Kristus av nåd
➢ Vi förblir i domänen Kristus av nåd, inte av våra egna meriter.
❖ I Kristusdomänen har vi fått den helige Ande.

2.5 Slutsats: Vad innebär nu allt detta för dig och mig?
2.5.1 Du är utvald!
❖ Om du lever i Kristus är det ett bevis på att du är utvald av Gud!

❖ Det är GUD, som har utvalt dig: Lev då som om det är sant:
➢ Trygghet: Gud har utvalt mig till frälsning och ingenting kan rycka mig ur hans hand.
➢ Renhet: Gud har utvalt mig till att stå fläckfri inför sig i kärlek – han kommer att helga mig och jag vill vandra
med honom varje dag av mitt liv.
➢ Godhet: Gud har utvalt mig: Vad jag gör i och med mitt liv påverkar hur Guds ära blir upphöjd på jorden eller
inte genom mig. Jag vill leva ett liv som behagar Gud som har utvalt mig.
2.5.2 Du är förutbestämd!
❖ Till vad? Jo till adoption, till ett arv och till att förhärliga Gud.
❖ Adoption: Du har fått en ny identitet – Guds barn.
➢ Det är skillnad på barn och anställd.
➢ Det är skillnad på barn och barnens vänner.
➢ Det är skillnad på barn och alla andra barn.
❖ Arv: Du har fått del i Kristus.
➢ Den rikaste aspekten av ditt arv – Du kommer att få en evighet i Guds närvaro i hans rike.
➢ Du kommer att få en fullständig upprättelse – allting som är fel med dig idag kommer han att göra rätt!
❖ Förhärligande av Gud: Du har nu fått en livsuppgift – lev ut den!
➢ Allting i ditt liv som inte förhärligar Gud: Gör som Paulus, kasta det på sophögen.
➢ Har du ingenting kvar i ditt liv efter det – Gå till Gud och be honom fylla dig med hans vision för ditt liv.
➢ Börja vandra i tro, som om du verkligen är ett Guds barn.
2.5.3 Du är beseglad!
❖ Guds Ande verkar i dig!
❖ Vad innebär detta i just ditt liv?
❖ Är du sannerligen fri?
❖ Är du helt igenom helgad åt Gud?
❖ Lever du som om du är barn till Gud den högste?
❖ Vad behöver du just nu gå till Gud med utifrån vetskapen om att: Du är utvald!
AMEN!

Instuderingsfrågor:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Hur tänker du kring undervisningen om att Gud tillber och upphöjer sig själv?
Vad innebär det att Gud har utvalt dig?
Varför skriver Paulus ideligen om att saker sker ”i Kristus”?
Vad innebär den här undervisningen konkret i ditt eget liv?
Skulle du säg att du lever som om du är barn till Gud den högste?
Om inte – vad behöver du gå till Gud med i bön för att få till en förändring?

