
Efesierbrevet – Vem tror du att du är? – del 8 

8 Du är en gåva till församlingen (Ef. 4:7-16) (CJ) 2018-11-18 

8.1 Inledning. 
 ”MEN var och en har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom” 

 Det som är givet av nåd är helt oförtjänt, annars vore det inte nåd utan lön eller rättighet. 
 Har vi någon rättighet inför Gud? 
 Har vi någon lön att vänta från Gud? 

 För att förstå resten av Efesierbrevet behöver vi två nycklar: Biblisk världsbild och förståelse av att vi är en ny 
skapelse. 

8.2 Sekulär världsbild vs. Biblisk världsbild.  
 Sekulär världsbild utgår från människan i centrum 

 Allt filtreras genom den premissen – verkligen allting.  
 Detta är ”Köttets sinnelag” 
 Det finns gott om exempel på kristna sammanhang med en sekulär världsbild: Mänskliga rättigheter inför 

Gud inkluderat rätten att välja sitt eviga öde. 
 Men Bibelns världsbild är en helt annan: Gud är i centrum. 

 Allting utgår från den premissen – verkligen allting.  
 Rätten till allting tillhör Gud (Min är världen, 1 Kor 10:26 – jfr Ps 24:1) 
 Eventuella rättigheter människan har är givna av Gud och gäller människor emellan. 
 All godhet (som finns överhuvudtaget) kommer från Gud (Jak 1:17) 
 Gud är Kärlek, och älskar hela världen (1 Joh 4:8 och Joh 3:16) 
 Guds Kärlek ger människan värde, inte människans eventuella Godhet.  

 Vi måste skilja på Människans värde och människans rätt. 
 Människans värde kommer av att vi är bärare av Guds avbild.  

 Unikt i skapelsen, allt liv är heligt i någon bemärkelse – men allt liv är inte likvärdigt. 
 Människans värde är evigt – för vi är eviga varelser. 
 Människans värde är helt och hållet givet av Gud och baserat på honom – inför Gud är vi i den 

bemärkelsen ”Värdelösa” vi har inget egenvärde annat än det värde han lagt ner i oss.  
 Människans rätt eller rättighet är fullkomligt baserat på människans värde. 

 Inför Gud är vi alla utan rättigheter p.g.a. synden (Rom 3:23) 
 Inför varandra är vi alla helt och håller jämlika och har därmed fulla mänskliga rättigheter baserat på att 

alla har samma oändliga värde. 

8.3 Nåden fördelas olika 
 Kristus har all rätt att ge de gåvor han vill ge på det sätt han vill ge dem. 
 I sin outgrundliga vishet väljer Gud att ge olika gåvor – jämställdhet är inte ett Bibliskt koncept.  

 Gud är fullkomligt rättvis därför att han är normen för vad rättvisa är. 
 Vi har ofta en skev blid av rättvisa: ”Det är inte rättvist” istället för ”Det är inte jämlikt” 
 Rättvisa innebär att lagen gäller lika för alla, att reglerna i spelet gäller för alla spelare – inte att alla hela 

tiden bara slår 6:or med tärningen. 
 Alla (I Kristi kropp) har fått någon nådegåva till tjänst för kroppens uppbyggnad. 

 Det finns inget helgon som inte har någonting att bidra med.  
 Var och en har att bidra i proportion till de gåvor han fått sig givna.  

 Kristus har en specifik avsikt med varje enskild gåva. 
 Det är upp till oss att vinnlägga oss om att få reda på den avsikten i vårt eget liv.  



 Vi har en uppgift att tjäna i, och kommer inte vara kompletta förrän vi kan tjäna i den uppgiften.  
 Uppgiften kan vara stor eller ringa i världens ögon, men i Kristi ögon är den det viktigaste just DU har att göra 

därför att det är Kristi avsikt med just DIG. 
  

8.3.1 Nådegåvorna är ett resultat av Kristi seger över den onde. 
 ”Därför heter det” – Varför? Jo därför att vi har fått olika nådegåvor av Kristus, det som följer är den förklaring av 

hur gåvorna kom till. 
 En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader MEN – en mångfald av gåvor. 

 När han steg upp i höjden. Citat Ps 68:19 Septuaginta 
 Kristi himmelsfärd avslutade det verk som började med Inkarnationen, kulminerade på korset på 

långfredagen och fullbordades genom uppståndelsen på påskdagen.  
 Himmelsfärden var ett triumftåg. Ordagrant heter det att ”Han ledde fångenskapen fången”  
 Termen kommer från GT och betecknar en krigsherres seger över fiender, specifikt fiender som hållit andra i 

fångenskap men nu själva blivit krigsfångar. 
 Meningen är: Kristus besegrade de makter som hållit mänskligheten fången under så lång tid, och i sitt 

triumfatiska återtåg till härlighet i himlen frigjorde han mänskligheten och delade ut sitt segerbyte till sin 
församling i form av den helige ande. 

8.4 Tjänstegåvorna skall göra de helga mer fullkomliga. 
 Tjänstegåvorna är något som vissa brottas lite med: Det verkar på något sätt lite elitistiskt. 

 De gåvor som nämns här har (som mycket annat i Bibeln) två aspekter, eller två uppfyllelser om man så vill:  
 Där och då – på ett speciellt specifikt sätt för skapandet av Kyrkan 
 Här och nu fortgående – på ett allmänt sätt för den fortsatta uppbyggnaden av Kyrkan. 

 Den primära betydelsen är faktiskt den första, men den andra betydelsen är också viktig att vi förstår och 
bevakar. 

 Apostel och aposteltjänst. 
 Apostlarna var 12 + 1 till antalet: Lärjungarna med Mattias som ersättare för Judas + Paulus som utsedd 

senare av Jesus själv.  
 Apostlar (med stort A) var bara dessa 13, de fick en särskild gåva i att lägga grunden för församlingen och i 

att förmedla ofelbar kanonisk uppenbarelse i form av bibelns texter.  
 aposteltjänst (med litet a) är en nådegåva som fortgår än idag och som är gåvan att vara ledare för ledare, 

att plantera nytt och lägga grund, att bygga upp och utrusta församlingar.  
 Profeter och profettjänst 

 Profeter (med stort P) var människor både i GT och NT som fick särskild uppenbarelse från Gud vars syfte var 
att bilda del av grunden för församlingen genom att tala om Guds kommande syften och avslöja det som 
ännu inte hänt. 

 profettjänst (med litet p) är en nådegåva som fortgår än idag och som innebär att komma med uppenbarelse 
från Gud till uppbyggelse för församlingen och för enskilda kristna. Människor med en profettjänst är inte 
ofelbara och därför behöver all profetia prövas. 

 Evangelister 
 Evangelist betyder helt enkelt ”Förmedlare av det glada budskapet” – ursprungligen en beteckning på de 

förkunnare av evangeliet i nytestamentlig tid, som inte själva var Apostlar men som spred nyheten och 
förkunnelsen om frälsning genom Kristus vidare till andra.  

 Nådegåvan att vara i evangelisttjänst innebär en särskild fallenhet att förkunna, proklamera och/eller 
förklara budskapet om frälsning främst till människor som ännu inte kommit till tro på Kristus – att 
evangelisera. 

 Herdar och lärare 
 Ursprungligen en beteckning på de äldste i en församling, församlingsledarna.  



 En del läser detta som en tjänst: Herde och lärare – att utöva ledarskap (Herde) och i den funktionen 
undervisa, förmana och bygga upp medlemmarna i den lokala församlingen så att de når en större mognad i 
sitt kristna liv. 

 Andra ser det som två separata nådegåvor: Herde respektive lärare 
 Herdeskap: Det pastorala – att leda, förmana, stödja och nära Guds folk. 
 Lärare: Gåvan att rätt utlägga Guds ord på ett sätt som gör att Guds folk växer till i kunskap. 

 Hela tanken med ”Tjänstegåvor” kommer ur Ef 4:12: Tjänstegåvorna är till för att utrusta andra till tjänst (göra 
mera fullkomliga) och därigenom bygga upp Kristi kropp i världen så att den både växer (fler frälsta) och mognar 
(frälsta av bättre kvalitet/djupare överlåtelse till Kristus) 

 Tjänstegåvornas funktion och syfte är tvådelad: Att bygga upp enskilda församlingsmedlemmar till vuxen 
mognad, och att utrusta andra till att göra samma sak.  

8.5 Tjänstegåvorna är i funktion idag 
 Gåvorna skall utrusta Guds folk: ”tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en 

fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.”  
 Det kommer inte att inträffa fullt ut förrän vi kommer till himlen och blir fullkomnade, och därmed har 

Tjänstegåvorna ett fortgående arbete kvar att göra tills Kristus kommer tillbaka och hämtar hem 
församlingen. 

 Gåvorna skall utrusta de heliga för uppbyggandet av kroppen: Den universella kyrkan växer genom 
Tjänstegåvornas tjänst. 
 Ordet ”Bygga upp” har en dubbel betydelse 

 Bokstavligt: Bygga upp, som i att bygga ett hus – i betydelsen att Kristi kropp växer i storlek. 
 Bildligt: Uppbyggelse (Engelskans ”Edification”) – i betydelsen att lemmarna i Kristi kropp växer till i 

mognad och stabilitet till fullvuxna Kristna. 
 Församlingen har ett uppdrag: Missionsbefallningen. Det uppdraget behöver alla 5 tjänsterna i samverkan 

för att kunna förverkligas. 
 Gåvorna är givna för ett specifikt syfte: Att utrusta andra till tjänst.  

 Det här utrustandet har ett alldeles specifikt syfte: Att skapa fullt mogna Kristna som kan utgöra Kristi kropp 
fullt ut. 

8.6 Vad ska du ta med dig hem av detta? 
 Inte alla har fått nåden att vara en ”Tjänstegåva” i den bemärkelsen, och det är heller inget att sträva efter. 

 Om Kristus ger dig den gåvan så märks det, det blir en kallelse över ditt liv. 
 Om Kristus inte ger dig den gåvan så skall du inte fundera mer över saken, du har ändå en kallelse över ditt 

liv som är precis lika viktig. 
 Det ligger ingen prestige i detta, bara olika uppgifter i Kroppen.  

 Vi skall istället fokusera på resultatet i vers 14-16: 
 Stabilitet (v 14) 
 Sanning (v 15 a) 
 Tillväxt (v 15 b) 
 Kallelsevisshet (v 16) 

 Du har fått en specifik uppgift och en viss kraft till just den uppgiften.  
 Slutmålet är fullheten av Kristus i församlingen 
 Det målet nås genom att kroppen bygger upp sig själv i Kärlek 
 I den processen är du en viktig och nödvändig del – med just den kraft du fått.  

Instuderingsfrågor: 

 Om du är helt sanningsenlig inför dig själv, hur ser din världsbild ut: Är Gud fullt ut i centrum, eller är människan? 
 Har du brottats med undervisningen om Tjänstegåvorna tidigare, eller är det något som är oproblematiskt fr din 

del? Upplever du att det klarnat för dig? 



 Alla har fått någon nådegåva till tjänst: Vilken kan din vara? 
 Upplever du att du har möjlighet att vara i funktion i den gåva Gud lagt ned i dig? Om inte, vilka små steg kan du 

ta för att börja betjäna någon annan med din gåva? 
 Hur ser din egen tillväxt ut, är det något område där du behöver hjälp att bryta igenom och vem skulle kunna 

hjälpa dig med det? 

 


