Efesierbrevet – Vem tror du att du ä r? – del 7
7 Du är en del av församlingen (Ef. 3:14 - 4:6) (JS) 2018-11-11
7.1 Inledning:
 Församlingen – den universella kyrkan bestående av alla på Jesus troende, är någonting alldeles fantastiskt och
Paulus kommer i den här texten med några extraordinära påståenden som vi bara måste grabba tag i och tugga
på ett slag.
 Tillsammans med alla de heliga skall vi kunna fatta storheten av och lära känna Kristi kärlek.
 Guds fullhet skall uppfylla Kyrkan
 Guds kraft verkar i kyrkan och förmår göra långt mer än vi kan be om eller tänka ut.
 Guds härlighet skall komma fram genom kyrkan.
 Alla dessa fantastiska påståenden är en del av Paulus förbön för församlingen.
 Efter sin förbön kommer Paulus med en uppmaning som en konsekvens av det nya livet i Kristus, en uppmaning
till andlig enhet.

7.2 Paulus förbön
 I vers 14 fortsätter Paulus den bön han inledde i första versen av kapitel 3 men aldrig avslutade.
 Den bön som Paulus här ger oss är kanske en av de viktigaste förbönerna vi har både som lokal församling och
som enskilda Kristna. Vi borde samlas regelbundet och be om just de saker Paulus här ber om, och vi skulle få se
alldeles fantastiska under och mirakler ske som svar på den bönen.
7.2.1 Till Fadern
 Paulus inleder med att falla på knä, vilket i sig är anmärkningsvärt för en from Judisk man då judisk sed dikterar
att man ber stående, oftast med lyfta händer.
 Paulus faller på knä ”För fadern” och han säger här något mycket tänkvärt om just ordet ”Fader” – att Gud själv
är upphovet och ursprunget till allt vad fader heter.
 Det innebär att Gud är fader, i ordets sanna och rätta bemärkelse, och att alla fäder på jorden som är fäder
efter Guds hjärta återspeglar en central del av vem Gud är.
 Vi tänker oss ibland att vi själva försöker beskriva Gud som fader för att det är en bild som vi förstår och
känner igen och kan relatera till, även om den är bristfällig med tanke på våra jordiska fäder och deras
tillkortakommanden.
 Men det är precis tvärtom: Gud är den som är ursprunget till allt vad fader heter, att vara en far (i ordets
rätta bemärkelse) är att efterlikna Gud, om vi än gör det aldrig så bristfälligt och illa, eftersom Gud är den
efter allt vad fader heter både i himlen och på jorden har sitt namn.
 Märk väl att Jesus lärde oss att be till fadern i Jesu namn, och så gör även Paulus här. Vi slarvar ibland med detta,
men Jesus var tydlig med sitt budskap i Joh 16:23-24: När vi ber om någonting så ber vi till fadern, i Jesu namn,
genom den helige andes förmedling.
 Vi kan rikta böner till Jesus. Böner av tillbedjan, böner av överlåtelse till honom, böner av tacksägelse, böner
om frälsning – det är aldrig fel att be till Jesus.
 Men det finns en speciell aspekt av att be till Fadern i Jesu namn: Faderns hjärta är ett givar-hjärta – han
älskar att ge goda gåvor till den som ber honom om det (Luk 11:13).
 Därför skall vi frimodigt be Fadern om goda gåvor i Jesus namn, och stå fast rotade i Jesu eget löfte från Joh
16:24 att vi skall få det vi ber om i hans namn.
7.2.2 Första bönen: Kraft åt vår inre människa
 När vi kommer till tro gör Gud ett mirakel: Inom oss föds en ny människa – den andliga människan som är
levande i kraft av Kristi uppståndelse.
 Den nya människan måste ständigt få ny kraft och styrka från Kristus.

 Det sker genom Faderns ande, den helige Ande som tagit sin boning i oss.
 Det är precis vad Jesus talar om i liknelsen om vinträdet, han är vinstocken och vi är grenarna. Det vill säga,
vår nya människa är den gren som sitter fast i vinträdet och som hämtar sin näring från huvudstammen.
 Det är genom tillväxten av denna nya skapelse inom oss som Kristus kan bo i våra hjärtan genom tron.
 Här ligger någonting mycket centralt för Kristet liv generellt och för vår förståelse av resten av Efesierbrevet
specifikt: Allt som hör till ett kristet liv är en konsekvens av att bejaka det nya livet i Kristus och låta det
blomma ut – aldrig en konsekvens av att vi fattar bättre beslut eller gör egna goda insatser.
 Det är som att vi varit en tistel och nu blivit en fikonbuske: Man plockar inte fikon på tistlar, men har man en
fikonbuske så kan man rimligen förvänta sig att den bär fikon som frukt – inte kardborrar!
7.2.3 Andra bönen: Kristus, genom tron, i era hjärtan.
 Detta är en bön om ett mirakel, att Gud skall lägga ner den tro i oss som behövs för att vi skall kunna ha del i
Kristus.
 Utan tro kan vi inte behaga Gud (Heb 11:6)
 Utan Kristus kan vi ingenting göra (Joh 15:5)
 Den nya människan inom oss har nya begär ur ett pånyttfött hjärta.
 Om Kristus genom tron får bo i det hjärtat så kommer resultatet att bli en längtan efter att förverkliga de
nya, gudfruktiga begär som väller upp ur det hjärta där Kristus tagit sin boning.
 Allt Kristet liv drivs av de nya begär som föds ur det nya hjärtat, begär efter att göra det som behagar Gud.
7.2.4 Tredje bönen: Rotade och grundade i kärleken
 Här finns två bilder som beskriver samma sak:
 Rotade – Plantan låter sina rötter växa djupare och djupare ned i jorden och hämtar näring ur den samtidigt
som rötterna ger stadigt fäste när det stormar runtomkring. På samma sätt låter Gud våra andliga rötter
växa djupare och djupare in i Kristi kärlek för att vi skall hämta näring till vår inre människa och stå stadigt i
livets stormar.
 Grundade – Här använder Paulus verbformen av ordet Themelion, d.v.s. att lägga en grund, grundmura
skulle vi nog säga på svenska. Verbformen som används här indikerar en fullt avslutad handling av vilken vi är
mottagare. Det är svårt att direkt översätta till svenska i flytande text, det skulle närmast bli ”Varandes
fullkomligen grundmurade”. Bilden är den av ett hus som har en stabil och stadig grund nedlagd, som gör att
huset står stadigt i alla väder. På samma sätt skall vår grund ligga stadigt fast i Kristus så att den aldrig kan
skakas eller skifta.
 Grunden och grogrunden det talas om är Kristi kärlek.
 Märk väl: Det är inte vår kärlek det är tal om här – det är Kristi kärlek.
 Resultatet av att ha sina rötter i Kristi kärlek och basera grunden i sitt liv på Kristi kärlek är oundvikligen att
man bär kärlekens frukt.

7.3 Kristi kärlek bland de heliga – Tillsammans ska vi lära känna Kristi kärlek
 När alla de här tre bönerna uppfylls i församlingen blir resultatet att vi lär känna obeskrivbar verklighet.
 Tillsammans med alla de heliga betyder: Tillsammans, som den universella kyrkan, summan av alla de som
kommit till tro och tagit emot det nya livet i Kristus och som lever i honom. Det folk i vilket de tre delarna av
Paulus bön kan bli besvarade.
 Tillsammans skall vi: kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek
som går långt bortom all kunskap.
 Detta är en del av den Kristna erfarenheten. Bo Giertz skriver i sin kommentar till Efesierbrevet: ”Det finns
något som övergår all kunskap, något som aldrig kan uttryckas exakt och korrekt i definierade termer, men
som ändå är verkligt och som man genom personlig erfarenhet, genom att möta det i livet och engageras av
det, kan lära känna som det verkligaste av allt.”
 Vi kan inte mäta Kristi kärlek, eller definiera den, men vi kan lära känna den i dess fullhet.
 Gud skall uppfylla sin församling med sin fullhet.

 Även detta är någonting fantastiskt. Det Paulus säger till oss är att det inte finns någon gräns för hur uppfylld
av Gud församlingen kan bli.
 Vi kommer redan här på jorden att kunna bli uppfyllda av Gud, och det uppfyllandet kommer att kunna
fortgå i evigheten ”Intill hela Guds fullhet” det vill säga oändligt!

7.4 Härligheten genom kyrkan och genom Kristus
 Så avslutar Paulus sin bön med en ”Doxologi” en lovprisning till Gud.
 Han prisar den Gud som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka.
 Det finns ingen bön du kan be som Gud inte har resurser nog att besvara.
 Hur stort och fantastiskt du än ber så är Gud mäktig att göra ännu mer, mer än du kan klara av att tänka ut.
 Han verkar i oss med sin kraft, det vill säga i församlingen.
 Församlingen behöver be. Det är det viktigaste arbetet församlingen har att göra.
 Vi skall vara Kristi händer och fötter, men vi kan ingenting göra utan honom och han kan göra vad som helst
genom oss, till och med längt mer än vi kan föreställa oss. Därför är det nödvändigt för församlingen att
arbeta i bön.
 Gud uppenbarar sin härlighet genom Kristus och genom Församlingen!
 Det här är stort: Vi är delaktiga i att Gud förhärligar sig i sin skapelse!
 Församlingen är fullheten av Kristus och Kristus är fullheten av Gud (Ef 1:23, Kol 2:19)
 Kristus var Guds ursprungliga plan för att uppenbara sin härlighet för skapelsen, och vi får vara en del i detta
det mäktigaste drama som någonsin utspelat sig!

7.5 Den andliga enheten
 Till sist kommer Paulus med en uppmaning, i ljuset av allt det som han talat om fram till nu: En uppmaning till
enhet.
7.5.1 Uppmaningar till den enskilde
 Han börjar med det vardagliga och personliga:
 Var ödmjuka.
 Att vara ödmjuk betyder att veta sin rätta plats.
 Det innebär att inte tänka lägre om sig själv än den plats man fått (Men inte skall väl jag…)
 Och att inte heller tänka högre (eller snarare viktigare) om sig själv än man bör (Rom 12:3)
 Jesus kallas ödmjukhetens konung (Matt 21:5). Han visste precis vem han var, och valde att anta en
tjänares gestalt.
 Det ord Paulus använder här indikerar en självvald mental inställning av djup ödmjukhet. På engelska
översätter man det ibland med ”Lowliness”, att aktivt välja att sätta sig själv och sina egna behov efter
andras. Det är något som kräver sann styrka.
 Var milda.
 Här används substantiv formen (praotēs) av samma ord som Jesus använder i saligprisningarna i Matt
5:5. Där översätts ordet med ”ödmjuka” (Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden), det är en möjlig
översättning, men i den äldre 1917 års översättning använde man ”saktmodiga” och det är egentligen en
bättre beskrivning av vad ”praotēs” betyder.
 Det är den livsinställning som finns hos de människor som låter Gud vara i suverän kontroll av det som
sker och som därmed avstår från att förarga sig eller brusa upp över sina medmänniskor.
 Detta är den egenskap som Jesus saligförklarar och sätter som beskrivning för dem som skall ärva
jorden.
 Gud kommer att ta hand om ”de saktmodiga” så att de i slutänden blir de verkliga vinnarna, de som har
satt all sin tilltro till Gud.
 Var tålmodiga.
 Ordagrant: ”Långvredgade” sammansatt av orden för lång/långväga/långtifrån och för
vrede/harm/indignation.

 Med andra ord: Förmågan att inte bli arg, att vara svårirriterad.
 Ha överseende
 Egentligen: ”Stå ut med varandra”
 Förmågan att inte vara lättstött.
 Dessa 4 egenskaper efterlyser Paulus hos varje enskild individ i församlingen. Han uppmanar os till detta, så att
vi skall leva värdigt den kallelse vi har fått.
 Allt detta, och det som följer i resten av Efesierbrevet, säger nu Paulus i ljuset av det som redan sagts om vår
identitet i Kristus och om den kraft som Gud låter verka i oss.
 Det är i den kraften, i de nya begär som växer fram ur et pånyttfött hjärta och i den kraft som Guds ande
förser oss med, som vi uppmanas att leva detta nya liv. Därför är de uppmaningar vi får här varken tunga
eller svåra, men de kräver att vi förblir i Kristus och arbetar med den kraft som Gud ger, annars kan vi
ingenting göra.
7.5.2 Uppmaning till församlingen
 Sedan växlar Paulus upp ett steg och vänder sig till den lokala församlingen: Gör allt ni kan för att bevara andens
enhet.
 Vi uppmanas att göra enighet i anden till en prioritet för församlingen.
 ”Andens enhet” betyder just: Att ha en enighet (jfr. Engelskans oneness) som är ”Av anden” d.v.s. som
orsakas av att anden sammanbinder alla delarna i Kristi kropp.
 Bilden förstärks av uttrycket ”Fridens band”. Ordet för ”band” betyder ursprungligen ”ligament” alltså den
bindväv i kroppen som binder två skelettdelar till varandra i varje led i kroppen.
 Anden binder oss samman med ”Fridens ligament”, när vi förblir i den frid som Anden ger så binds vi
samman med varandra i församlingen som kroppsdelarna i en kropp.
7.5.3 Uppmaning till hela Kyrkan
 Slutligen lägger Paulus i överväxeln, och vänder sig till hela Kristi kropp – den stora enhet som utgörs av alla på
Jesus troende, pånyttfödda heliga genom alla tider.
 Det finns EN kropp, PUNKT!
 Det här är egentligen tämligen enkelt, men vi har lyckats göra det väldigt komplicerat och svårt för oss:
 Det finns bara EN kyrka – som vi läser i trosbekännelsen ”Den heliga universella kyrkan”
 Den kyrkan är Kristi kropp, som har Guds Ande och som är kallad till ett enda gemensamt hopp: Kristus
kommer åter.
 Den Kyrkan tjänar en enda Herre. Den kyrkan bekänner en enda tro – den tro på Jesus Kristus som
apostlarna förkunnade och som finns nedskriven i Guds ord, och den kyrkan praktiserar ett enda dop –
dopet in i Kristus.
 Om någon inte bekänner denna enda tro, utan predikar ”ett annat evangelium” så hör han inte längre till
Kristi kyrka, säger Paulus i Gal 1:8-9, och han säger det till och med två gånger efter varandra!
 Denna enda kyrka, bestående av alla som tillhör Jesus, är kallad att ära den ende Guden, alltings fader, han som
är över alla, genom alla och i alla
AMEN!

Instuderingsfrågor:
 Upplever du att din inre människa har kraft från Gud, ser du några spår av den kraften i form av frukt i ditt liv?
Ge exempel.
 Upplever du att du har nya begär ur ett pånyttfött hjärta? Kan du ge exempel på begär som Guds ande väcker i
dig, som du aldrig skulle ha av dig själv ur köttets natur?
 Hur tänker du kring påståendet att församlingens viktigaste arbete är bönearbetet?
 Läs de fyra beskrivningarna av orden som Paulus riktar till varje enskild kristen. Hur mycket av dessa finns i ditt
eget liv? Ser du att det växer fram mer av detta i dig? I så fall hur och på vilket sätt?

