Efesierbrevet – Vem tror du att du ä r? – del 5
5 Du är en ny människa (Ef. 2:11-22) (JS) 2018-10-21
 Paulus inleder det här stycket med ”Kom därför ihåg” vad är därför?
 Ty av nåd är vi frälsta genom tron
 Det beror inte på gärningar, ingen kan berömma sig
 Vi är Guds verk (inte någon annans) skapade till goda gärningar som Gud (inte någon av oss) förberett för att
vi skall vandra i dem
 Detta är väldigt viktigt att ha med sig för att förstå vad Paulus talar om i vers 11-19 -> på grund av att vi är frälsta
enbart av nåd, genom tron, utan gärningar men till nya gärningar som Gud själv ser till att vi växer in i, på grund
av detta skall vi komma ihåg och förstå att vi är en ny människa eller en ny mänsklighet.

5.1 Utan hopp och utan Gud.
 Återigen börjar Paulus i mörker och rör sig till underbart ljus och fantastisk frid och lycksalighet: Kom ihåg hur
det var tidigare:
 Du kanske har upplevt ett ”tidigare” ett liv innan du kom till tro. Eller så har du ingen sådan upplevelse
personligen men då kan du använda din fantasi och föreställa dig
 Du är född hedning:
 Det är lätt för oss att tänka att vi bor i ett ”kristet land” då har vi väl av födseln någon kontakt med Gud,
eller?
 Du kanske är barndöpt och konfirmerad, då har du väl en anknytning till Gud, eller?
 Nej säger Paulus, vi är födda utanför Guds löften till Israel som egendomsfolk. Vi har ingen arvslott genom
födsel, kultur eller religiösa handlingar.
 Innan du blev född på nytt av nåd genom tron på Kristus var du en hedning, en oomskuren, en utböling.
 Du var utan Kristus
 Det fanns en tid, kort eller lång, när du var utan Kristus. Utanför frälsningen och utanför nåden.
 Det är en hemsk plats att vara på och det borde vara oss extremt angeläget att ingen annan blir kvar där som
skulle kunna komma därifrån.
 Du var utan medborgarskap i Israel – d.v.s. utan medborgarskap i Guds rike.
 Gud utvalde Israel som nation till att vara Guds egendomsfolk
 Israel skulle vara en förebild och ett förebud om det kommande Gudsriket
 Israel fick lagen och profeterna – Guds ord i Gamla testamentet
 Israel fick förbundet på berget Sinai
 Israel fick löftet om Messias, den kommande frälsarkonungen
 Allt sammantaget: Du var utan Gud i världen:
 Tänk nu med mig: Det finns bara EN Gud.
 Människor i stort lever en lögn: ”Det finns ingen Gud” eller ”Det finns många Gudar och min är lika bra
som din eller bättre”
 Sanningen är att det finns bara EN Gud och många känner honom inte.
 Gud är källan till allting som är gott
 Gud har skapat allting, när allting var skapat såg Gud att det han skapat var ”Mycket gott” (1 Mos 1: 31)
 Allting som är gott har sitt upphov i Gud
 Att leva utan Gud är i förlängningen att leva utan källan till allt Gott
 Den som lever utan Gud lever ett liv som leder till evig förtappelse, evig frånvaro av Gud, evig frånvaro av
allting som är gott. Det är Helvetet.
 Men nu, säger Paulus, nu har du som en gång var långt borta istället kommit nära, genom Jesu blod.

5.2 Israel och hedningarna
 Kristus har gjort de två lägren till ett och rivit ”Skiljemuren”
 I templet i Jerusalem fanns en mur som vid dödsstraff utestängde hedningar från Israels inre förgård, alltså
inte bara från att tillbe i templet utan från att ens komma i närheten av templet.
 Israel avskiljde sig från resten av världen, det hade Gud sagt att de skulle göra, men de gjorde det på fel sätt
och på helt fel grunder
 Israel hade sin stolthet i lagen och i gärningar, men det var aldrig Guds avsikt. Avsikten har alltid varit att
frälsa av nåd genom tro.
 Vem är Israel?
 Det tål att funderas på vilken status Israel har idag, i ljuset av att Israel och det judiska folket i stor förnekade
Jesus som Messias och inte vill kännas vid honom som Herre och frälsare och därmed ställer sig själva
utanför nåden
 Eftersom det är så, är Israel inte egendomsfolket längre?
 Nej! Säger Paulus, det som hänt är att Kristus sammanfogat två folk till en ny mänsklighet. Två folk, de som
fått löftet och de som stod utanför löftet, har blivit sammanfogade till en ny mänsklighet: Kyrkan – de som
tror på Jesus som Kristus/Messias/Herren, Gud son och världens frälsare.
 Paulus talar om detta i Rom 9:6
 Israel är inte alla som kommer från Israel. Det finns de som är löftets barn och det finns de som är barn bara
”av köttet” d.v.s. genom blodsband.
 På samma sätt kan man idag säga ”Inte alla som går till Kyrkan är Kyrkan”. Det finns de som är födda på nytt
av nåd genom tro, och de som bara lever ett liv med religiösa förtecken.
 Gud har inte förskjutit Israel, de är fortfarande Guds egendomsfolk. Men var och en som är född i Israel,
måste bli född på nytt i Kristus och sätta sin tro till honom som Messias, för att kunna tillhöra Guds folk: Det
sanna Israel.
 Du och jag, och alla troende – oavsett om de är Judar eller Greker, Svenskar Samer eller Syrier, utgör
tillsammans det sanna Israel, Guds folk genom löftet som tillsammans tillhör Messias/Kristus.

5.3 En ny mänsklighet i Kristus
 Kristus har ”satt lagen ur kraft”, d.v.s. lagen är ingen väg till frälsning.
 Lagen har aldrig varit en väg till frälsning – lagen ger insikt om synd – inte frihet från synd. (Rom 3:20)
 Under det gamla förbundet gällde också frälsning av nåd genom tro:
 Nåd från Gud förmedlad genom tempeltjänsten som ett förebud om det fullkomliga offer Jesus en dag
skulle göra en gång för alla
 Genom tro i den bemärkelse att den som sökte försoning för sina synder satte sitt hopp till att Guds nåd
skulle rena genom tempeltjänsten och offren.
 D.v.s. den som levde sitt liv under lagen i tro blev därigenom frälst av nåd (Rom 3:21)
 Den som levde sitt liv under lagen i förtröstan på sin egen förmåga att hålla lagen var lika förlorad då
som nu, det har inte ändrats.
 Det Jesus gjorde med sitt liv var att helt och fullt uppfylla lagens bud, så att alla som sätter sin tro till honom
kan få förlåtelse för sina synder. (Rom 3:25)
 Härigenom var det som Jesus ”Dödade fiendskapen”, både mellan människor och mellan Gud och
mänskligheten.
 I en enda kropp försonade han alla med Gud
 Det sanna Israel, bestående av Messiastroende Judar och av Kristustroende hedningar, är försonade med
Gud genom Korset
 Tillsammans har vi tillträde till Gud som vår fader.
 Vi är inte längre ”Gäster och främlingar”
 Uttrycket betyder ”Inflyttade utlänningar utan medborgerliga rättigheter” – man kan dra en parallell till
dagens flyktingar i Sverige utan uppehållstillstånd.
 Vi har inte bara fått asyl – vi har fått adoption!

 Tillsammans utgör vi Kristi kropp: Kyrkan

5.4 Ett nytt tempel – Kristi församling
 Hela poängen är denna: Vi är stenar infogade i Guds nya Tempel – Kyrkan, Kristi kropp!
 Notera att Paulus här säger nästan samma sak som Petrus gör i 1 Pet 2:4:9
 Kyrkan har en enda grund: Den apostoliska undervisningen och den profetiska uppenbarelsen.
 All äkta kristendom vilar på en och samma grund som lagts en gång för alla: Den apostoliska
undervisningen så som den är bevarad i Bibeln (Kanon)
 Hörnstenen i det templet är Kristus
 Grunden som är lagd vilar på honom och endast honom. Inte något vi gör, inte något vi säger, inte något vi
tror annat än att vi tror på honom som Herre.
 På den hörnstenen vilar grunden:
 Vad vi gör i gensvar på vem han är
 Vad vi säger som ett resultat av vilka han gjort oss till
 Vad och hur vi tror, som ett resultat av att vi byggs upp och växer till i förståelse och överlåtelse till
Kristus.
 Vi fogas samman till en andlig boning åt Gud!
 Det här är bland det mest fantastiska man kan tänka sig: Vi som inte var någonting är nu en sammanfogad
enhet av människor bland vilka Gud själv tagit sin boning.
 Det är i församlingen som Gud valt att manifestera sin närvaro (inte i enskilda Kristna)
 Det är församlingen som utgår Kristi kropp, Jesus utsträckta händer till en sargad värld.
 Det är församlingen som är Guds heliga tempel idag, den församling som består av alla på Jesus Kristus
troende.
 Det är en fantastisk nåd att få tillhöra församlingen.
Amen!

Instuderingsfrågor:
 Reflektera en stund över vad det innebär att leva ”Utan Gud i världen”, vilka tankar kommer till dig?
 Läs Jakobs brev 1:17. Om den utsagan är sann, vad blir då konsekvensen av att leva utan Gud?
 Vilken status har Israel och det Judiska folket idag som Guds egendomsfolk, och hur ser du på det faktum att
merparten av Israel inte tror på Jesus som Messias?
 Vad innebär det att Jesus har ”satt lagen ur kraft” (Ef 2:15)?
 Församlingen, summan av alla de som tillhör Kristus, utgör tillsammans Guds tempel och Kristi Kropp. Upplever
du att det är så? Hur och på vilket sätt, eller om du inte gör det – varför då?
 På vilket sätt kan du var med och ”växa upp till ett heligt tempel i Herren”, vad blir ditt bidrag under det
kommande året?

