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Efesierbrevet 1:1-14 
 	  

För att få en god ingång till Paulus tankar i Efesierbrevet, kan det vara värdefullt 
att börja i tvillingbrevet: Kolosserbrevet. Jag menar nämligen att de bör läsas i 
omvänd ordning jämfört med hur de står i Bibeln. Det finns nämligen en 
teologisk idé bakom det. Många teologer tror inte att det är Paulus som har 
skrivit de här breven, men jag är rätt säker på att så är fallet. Och om man nu 
framhåller att den stora, tunga teologiska framställningen finns i Romarbrevet, 
som ju kan sägas ta upp det här med tro och frälsning, så fortsätter han med 
oerhört viktiga teman i dessa båda brev. 

Kolosserbrevet kan sägas ha frågan om Jesus i centrum. Församlingen var 
attackerad av massa villoläror som ringaktade Jesus och sänkte honom till en 
position bland andevarelser. Därför brukar jag framhålla att vi hittar Bibelns 
kanske mest koncentrerade framställning om vem Jesus är just i Kolosserbrevet.  

Och går vi vidare till Efesierbrevet så kan man säga att hans undervisning 
fortsätter där. Samma begrepp och uttryck återkommer. Men nu har han tagit 
något steg bakåt, så att vi kan se hela Kristi kropp. Från den mycket kärnfulla 
undervisningen om Jesus flyttas nu fokus till församlingen i Efesierbrevet. 

Ef 1:1-2 
Paulus, genom Guds vilja apostel åt Kristus Jesus till de kristna som bor 
i Efesus de som tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud 
vår Fader och Herren Jesus Kristus. 

Det här är med största säkerhet ett rundbrev. I de två äldsta manuskripten står 
det inte att det är till de kristna i Efesus, utan det är skrivet så att det kan läsas 
upp i vilken församling som helst. Tvillingbrevet till Kolosse är dessutom tydligt 
påtalat att det ska läsas upp för andra församlingar, så vi har all anledning att 
tro att det är så också med Efesierbrevet.  

En sak som skiljer Efesierbrevet från många av de andra breven, är att det inte 
finns några personliga hälsningar i slutet. Han nämner bara att Tykikus kommer 
att berätta hur det är med Paulus. Annars är det inga hälsningar vilket kan 
tyckas märkligt eftersom han hade en nära personlig relation just till Efesus och 
församlingen där. 

Nåden som Paulus utbedjer över sina läsare talar om Guds godhet och kärlek 
som ytterst är bevisat på Jesu kors. Det här är alltså inte en slags from önskan 

© 2017 Daniel Ernvik �2

”



om läsarnas välgång. Det är något konkret och levande. Verksamt. Så ska vi 
även se begreppet frid. Det är inte en tom hälsningsfras. Det är ett tydligt och 
klart vittnesbörd om de troendes ställning inför Gud. Genom Jesus är vi 
förklarade rättfärdiga och har frid med Gud (jfr Kol 1:20, Rom 5:1). 

Nu finns det här uttrycket i många av breven. Men det slår ändå an tonen här i 
brevet, för vi kommer att se när vi går vidare nu att det är just den är konkreta 
tanken som bär vv 3-14. 

Ef 1:3 
Välsignad vare Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader, som har välsignat oss 
med all den himmelska världens andliga välsignelse, i Kristus. 

a) Välsignelsen 
Det första vi behöver fördjupa oss i är ordet välsignelse. I grekisk litteratur 
betyder det kort och gott att tala gott om någon. Den bibliska tanken är dock 
djupare än så. 

Vad gäller Gamla Testamentet kan vi se det i ett välkänt exempel då man talar 
om att fadern på ett särskilt sätt välsignar sin förstfödde son. Jakob och Esau är 
väl något vi lätt tänker på — hur Jakob lurade till sig förstfödslorätten och fick 
Isaks välsignelse. I det sammanhanget ser vi hur Isak ber till Gud för Jakob. 
Liksom med frågan om nåd och frid, handlar välsignelsen inte om något 
magiskt. Det stannar inte heller vid en from önskan. Att välsigna är fråga om 
något konkret och verkligt eftersom Gud är en person och inte ett väsen. 

Tanken finns också med i Nya Testamentet, och vi ser till exempel hur Jesus 
välsignar barnen, människor och brödet när de äter. 

Den reformerte teologen Jean Calvin fångar förståelsen bra, när han definierar 
ordet välsignelse med att ”Guds välsignelse är Guds godhet i handling, genom 
vilken en rikedom av allt gott strömmar ned till oss från honom som är all 
godhets källa.” När Paulus talar om att Gud har välsignat oss, behöver vi alltså 
förstå orden med att det är något konkret och verkligt som har en direkt 
inverkan på våra liv. Det är något som gör skillnad. 

I Fjärde Mosebokens sjätte kapitel hittar vi det som vi brukar kalla för den 
aronitiska välsignelsen. Du känner väl till orden eftersom vi ofta använder dem 
i gudstjänsten: Herren välsigne dig och bevare dig… Det är viktigt att se den 
texten i sitt sammanhang, för annars kan den få just en diffus, liturgisk innebörd 
nästan som en slags from önskan. Den aronitiska välsingelsen följs av en vers 
som har stor betydelse för förståelsen av välsignelsens innebörd: ”På detta sätt 
skall de lägga mitt namn på Israels barn, och jag skall då välsigna dem”. 
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Dels kan vi se på det här med namnet — att lägga Guds namn på folket som en 
förutsättning för att Gud ska välsigna dem. Väldigt kort kan man säga att det här 
med namn har med makt och auktoritet att göra. Jakob talar i i sitt brev om det 
sköna namn som uttalats över oss. Det är en referens till dopet då vi döps i Jesu 
namn. Vidare kan man se att det i juridisk mening kunde vara så, att om man 
till exempel gjorde en affär där någon köpte en åker, så bekräftades köpet med 
att man sedan proklamerade köparens namn över marken. Vi förstår därför att 
lägga Guds namn på folket har med makt och auktoritet att göra. 

Det andra vi kan se om vi studerar den aronitiska välsignelsen, är att den form 
som används i hebreiskan är jussiv. Den har ingen motsvarighet i svenskan. 
Närmast till hands ligger konjunktivet som, om man lämnar den gamla formen 
”välsignE” och så vidare, då omskrivet skulle bli något i stil med ”Herren MÅ 
välsigna”. Men det är ändå inte bra, för i jussivet ligger en inbyggd tanke om 
befallning. När Gud därför uppmanar prästerna att välsinga Israel så betyder 
det i förlängningen att Gud uppmanar prästerna att mer eller mindre befalla 
Gud att låta godheten komma över dem. 

Vi kan alltså inte se välsignelsen som en from önskan. Vi kan inte heller göra 
det till något pågående genom att använda presens: ”Herren välsignar och 
bevarar…”. Det finns en djupare mening bakom välsignelsen än så. Och det 
enklaste och tydligaste sättet i detta är att tala om att lägga Guds makt över 
människorna. Mot bakgrund av det här är Calvins beskrivning att Guds 
välsignelse är ”Guds godhet i handling…” klargörande och tydlig. Återgår vi 
utifrån det till Ef 1:3 så kan vi ta med oss detta om välsignelsens betydelse i det 
Paulus nu säger: Vi har välsignats. Guds godhet har kommit över oss. 

Det andra vi ser i den här versen ligger också på ett språkligt plan. Paulus 
skriver ”som har” välsignat oss. I svenskan kanske det är otydligt, men om vi 
går till grekiskan som originaltexten skrevs på, så hittar vi en form där som inte 
heller har någon motsvarighet i svenskan. När vi använder verbformer för något 
som har hänt, blir det i en slags generell mening. Vill vi precisera oss behöver 
vi göra omskrivningar.  

Grekiskan har en form som kallas aorist. Det är en verbform som talar om att 
något hänt vid ett enstaka tillfälle. Till exempel ”jag föddes i Linköping”. Nu 
använder Paulus den formen och bestämningen när han talar om att vi har 
välsignats. Det gör att vi inte får läsa det här avsnittet som att Gud gång efter 
annan har kommit över oss med sin godhet. 

Bestämningen av välsignelsen här, är kopplat till den himmelska världen. Det 
handlar alltså om evigheten och vår frälsning. Något som också tydliggörs av 
att Paulus pekar på Kristus. Ser vi på Guds godhet i handling så förstår vi att det 
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är korset som åsyftas här. Det var där som Gud välsignade oss på ett särskilt 
sätt. Lärdomen av detta är att det liv av evighet som Gud berett åt dem som 
älskar honom, nu har blivit tillgängligt för oss i Kristus. Det är den här tråden 
som vi nu får följa när vi läser vidare: Frågan om vad Gud gjort för oss och att 
det är i Jesus som det blivit tillgängligt för oss. 
 
Har vi denna tanke i minnet när vi fortsätter, Guds välsignelse är Guds godhet i 
handling, kommer det bli lättare att förstå tanken bakom Paulus undervisning. 

Ef 1:4 
I honom utvalde han oss, innan världens grund var lagd, till att vara 
heliga och utan fläck i hans ögon. 

Riktmärket som vi har är alltså vår relation till Jesus. Därför kommer du också 
att märka hur Paulus i de här verserna 3-14 ständigt återkommer till det 
begreppet att vi är ”i honom”. Vi påminner oss åter om att dessa verser behöver 
läsas i förlängningen av Kolosserbrevet, som är oerhört tydlig ifråga om Jesu 
position. Här fortsätter Paulus i samma tanke genom att med tydlighet framhålla 
att det är Jesus som är bryggan för oss till Gud. Det är han som är porten. 
Endast genom honom kan vi få gemenskap med Fadern. 

Här finns det också anledning att stanna upp inför Guds frälsningsplan. Vi får 
med oss en tanke från Kolosserbrevet igen när han talar om att Gud utvalde oss 
innan världens grund var lagd. 

Kol 1:13-17 
Det är han som friat oss från mörkrets välde och fört oss in i det rike, 
som tillhör hans älskade Son. I honom äger vi förlossningen, förlåtelsen 
för våra synder, i honom som är den osynlige Gudens avbild, förstfödd 
före allt skapat. Ty i honom skapades allting i himmelen och på jorden, 
synligt som osynligt — tronänglar, andemakter, furstar, väldigheter eller 
vad det vara må. Allt har blivit skapat genom honom och till honom. 
Han är till före allting och allting äger bestånd i honom. 

Här återfinns samma tanke: Dels om detta att Jesus är Frälsaren, men också hur 
detta var något som Gud planlagt redan innan skapelsens morgon: ”Förstfödd 
före allt, i honom skapades allting, han är till före allting…” Om vi återgår till 
Ef 1:4 ser vi att något hände innan världens grund var lagd. Gud hade sin plan 
för vår frälsning klar innan skapelsen var ett faktum. Det här är den naturliga 
fortsättningen av Kolosserbrevets undervisning om Jesus. Men om Paulus i det 
brevet sätter strålkastarljuset på Jesus i ett närporträtt, så backar han ur det 
motivet nu för att vidga synfältet. Vad Paulus försöker säga är, att även om Jesus 
är Konungarnas Konung och Herrarnas Herre, så handlar hans liv ändå ytterst 
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om oss och våra liv. Jesus står över allting, men har trots den positionen sitt mål 
att möta oss och beröra oss. Det ser vi i vers 5-6. 

Ef 1:5-6 
I sin kärlek förutbestämde han oss till att upptas som hans barn, enligt 
sin viljas goda behag, genom Jesus Kristus, för att härligheten i hans 
nåd skulle bli prisad, den som han skänkte oss i den älskade. 

Johannes skriver i sitt första brev att Gud är kärlek (1 Joh 4:8). Sen fortsätter han 
med att definiera det genom att säga att Guds kärlek uppenbarades bland oss 
genom att Gud sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle få liv genom 
honom. Johannes tydliggör hur initiativet till vår återlösning ligger hos Gud. Vi 
kan alltså inte frälsa oss själva. Frälsningen är ett Guds verk av nåd. 

Ordet som Paulus använder för förutbestämt finns sex gånger i Nya Testamentet, 
och alla de gångerna används det just för att beskriva Guds aktivitet. Det här 
läser vi givetvis ihop med den föregående tanken om att Jesus fanns innan 
skapelsen blev till. Jag tycker det kan vara viktigt att framhålla det här att vi inte 
rör oss i någon slump eller tillfällighet.  

Paulus skriver i Kolosserbrevet hur skapelsen in i minsta beståndsdel är 
genomtänkt och underställd Guds vilja. Vi behöver förstå att det också gäller 
oss människor. Det finns en plan och tanke. Även om Gud redan före skapelsen 
visste att syndafallet skulle komma, var det aldrig hans tanke att det tillståndet 
skulle bestå. Tvärtom. Hur var det Johannes skrev? Gud är kärlek. I den 
kärleken finns det från början till slut en obetvinglig vilja till gemenskap. Det 
var därför Jesus kom. 

Vidare talar han om att vi ska upptas som hans barn. Bibel 2000 väljer en 
annan översättning än Giertz och Folkbibeln. De säger att han ger oss söners 
rätt. Det kanske inte bäst följer grekiskan, men det ger oss ändå en förståelse för 
tanken som Paulus rör vid. Vi hittar den också i till exempel Romarbrevet. I 
åttonde kapitlet talar han om att vi är Guds söner och har fått barnaskapets 
Ande. Vi är fria och inte slavar. Genom Jesus friköps vi från syndens makt, vilket 
också är tydligt i Romarbrevets sjätte kapitel. Allt det här sker genom Jesus. 

Slutligen ser vi här vilket fokus Paulus har när han talar om Guds nåd. Det är 
dit vi ska rikta blicken. Jesus talar många gånger om hur Fadern förhärligas 
genom honom. Där brast det för Adam och Eva, när de satte fokus på sin egen 
vilja och lust. Storheten i Jesus är ju att han hela tiden pekar på Fadern och ger 
honom äran. Genom människors frälsning blir Gud förhärligad. Kanske att du 
kommer ihåg hur det är Gud som agerar i allt detta. Därför är det inte ytterst 
nåden i sig som är målet, utan det är Fadern som blir ärad och upphöjd. 
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Ef 1:7 
I honom äger vi förlossningen genom hans blod, förlåtelsen för våra 
synder, så rikt som bara hans nåd kan skänka den. 

Paulus fortsätter sin betoning att allt detta sker i Jesus. Grundproblemet som 
Paulus bemöter i Kolosserbrevet var att någon ringaktade Jesus. Man sänkte 
honom till en lägre nivå och menade att han var som änglarna. Efesierbrevet är 
skrivet i samma miljö och tid, så det är naturligt att Paulus fortsätter att betona 
det unika med Jesus. 

Det finns en förståelse bakom nyckelordet förlossning här, som relaterar till talet 
om barnaskapet i femte versen. Bildspråket är aningen motsägelsefullt här, för 
bokstavligt talar Paulus om samma sak med olika bilder. Giertz översätter det 
med just förlossning eftersom det är en tydlig anspelning på den femte versens 
ord om att vi upptagits som Guds barn i Jesus. Hela tanken på pånyttfödelsen 
känns igen från Jesu samtal med Nikodemus som vi hittar i Johannes tredje 
kapitel. Nikodemus förstod inte att Jesus talade om att födas från ovan.  

Vidare ser vi i 2 Kor 5:17 hur aposteln skriver att den som är i Kristus är en ny 
skapelse, och att det är Gud som har försonat världen med sig själv. Det 
handlar om nåden och vår oförmåga att själva göra något åt frälsningen. Det är 
ett verk av Gud från början till slut. Vi kan inte göra något annat än förhålla oss 
till det — att säga ja eller nej. Frälsningen är ett fullbordat faktum, och det tog 
Paulus upp i tredje versen där han säger att vi blev välsignade vid ett speciellt 
tillfälle. 

Bo Giertz översätter förlossad här, men Folkbibeln väljer att istället säga att vi är 
friköpta genom Jesu blod. Ordet i grekiskan användes också när man ville tala 
om hur krigsfångar friköptes från ett dödsstraff. Just den tanken är sammanvävd 
med det som sagts ovan att vår frälsning är ett resultat av Guds nåd. Oavsett om 
vi nu väljer att tala om vår förlossning eller att vi är friköpta, är budskapet som 
helhet tydligt. Du ser även kopplingen till Ef 1:3 genom att Paulus talar om att 
detta skedde genom Jesu blod. Vi blev försonade med Gud på Jesu kors. 

I Kol 1:19-20 som vi behöver läsa ihop med den här versen, berör Paulus 
samma tanke: Det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom 
och att genom honom försona allt med sig, sedan han stiftat frid genom blodet 
på hans kors. Det här med försoningen är avgörande och viktigt — inte minst i 
en tid där frälsningen och omvändelsens nödvändighet tonas ner i många 
sammanhang. I vissa kretsar talar man om att vi behöver undvika talet om synd 
och att frågan om Jesu blod är så otäckt att man avstår att tala om det. 
Försoningen är ett glödhett och synnerligen brännande ämne. Det är klart att 
själafienden gör vad han kan för att få människor att distansera sig från det 
ämnet. 
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Ett klargörande uttryck är att endast den som simmar mot strömmen kommer 
till källan. Det tål att upprepas gång på gång. Den människa som inte är villig 
att omvända sig kommer aldrig till Fadershuset. För att fördjupa den tanken kan 
vi söka ledning i Romarbrevet. 

Rom 4:25 
Han som utgavs för våra synders skull och blev uppväckt för vår 
rättfärdiggörelses skull. 

Många människor har svårt att tro att Gud kan låta människor gå förlorade för 
himlen. Svenska Missionsförbundets förste föreståndare, E.J. Ekman, skrev en 
bok i början av 1900-talet som heter Evangelii fullhet och de ändlösa straffen. 
1904 avsattes han som föreståndare på grund av just den boken. Där talar han 
för allas slutliga frälsning med en form av skärsledslära. I början av år 2017 gav 
församlingen Vingården ut en bok som heter Tidens fullbordan, som också talar 
om allas slutliga frälsning. En tidning som Hemmets Vän ger boken legitimitet 
genom att de har en annons för den. Därmed inte sagt att Hemmets Vän delar 
teologin. 

När Jesus dör på korset är hans sista ord att det är fullbordat. I samma stund 
som Jesus ger upp andan rämnar förlåten och vägen till det allra heligaste blir 
öppnad. Nu är det inte längre förbehållet översteprästen att gå dit in på 
försoningsdagen. Nu är vägen öppen för alla människor. I en mening har Gud 
frälst alla människor. Hindret som synden rest och som gjort det omöjligt för en 
människa att få gemenskap med Gud är undanröjt en gång för alla. Vi påminner 
oss åter om den tredje versen att vi är välsignade. Det har skett en gång för alla. 

Men bara för att Gud har öppnat dörren och frälst alla människor, betyder det 
inte att alla människor blir frälsta. Gud har gjort allt han kan för vår frälsnings 
skull. Om han skulle tvinga in någon vore det inte kärlek. Så att Gud har frälst 
alla människor vittnar om en obeskrivligt stor kärlek. Poängen är, och det är här 
simmandet kommer in i bilden, att vi behöver gensvara genom att själva gå in i 
gemenskapen med Gud. Vi kan inte undanröja hindret som synden reser. Det 
kan bara Jesus. Men nu är det gjort, och alla är inbjudna att gå in i Faderns hus 
och dela gemenskap med honom. Det är något vi själva behöver göra. Vi måste 
omvända oss och gå i en ny riktning. 

Paulus säger att Jesus utlämnades för våra synders skull. Genom hans blod 
bringas försoning för våra synder. Men det här är bara halva sanningen. Det 
finns en fortsättning. I Rom 6:23 läser vi att syndens lön är döden, men att Gud 
har en gåva av evigt liv att ge oss i Jesus. Det finns en väg genom döden till 
livet. Så vi läser i Rom 4:25 att Jesus blev uppväckt från de döda för vår 
rättfärdiggörelses skull. 
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Rättfärdiggörelse har att göra med att stå i rätt förhållande till något. Synden 
fick oss att hamna i fel förhållande till Gud. Jesus öppnar för att vi ska komma i 
rätt förhållande igen. Därför behöver vi omvända oss och följa Jesus. När vi tror 
att hans liv har med våra liv att göra, och att hans död var för våra synders 
skull, då blir frälsningen en verklighet för oss. Vi går på det nya livets väg och 
får tillräkna oss Jesu rättfärdighet. Allt det här och mycket mer än så, kan vi 
utläsa av Ef 1:7 som alltså säger att vi äger förlossningen genom Jesu blod och 
förlåtelse för våra synder.   

Ef 1:8 
I överflöd fick vi den, i allt slags vishet och förstånd. 

Här talar Paulus om den nåd som är grunden för frälsningen och som han 
nämner i slutet av den sjunde versen. Bo Giertz fångar meningen lite bättre än 
vad till exempel Folkbibeln gör. Vi kan väl ställa översättningarna bredvid 
varandra och se hur de framställer budskapet. 

GIERTZ SFB ’98 
I honom äger vi förlossningen I honom är vi friköpta genom hans 
genom hans blod, blod och har förlåtelse 
förlåtelsen för våra synder, för våra synder 
så rikt som bara hans nåd på grund av den rika nåd 
kan skänka den. 

I överflöd fick vi den, som han har låtit flöda över oss, 
i allt slags vishet och förstånd. med all vishet och insikt. 

Båda översättningarna talar om samma sak, men de gör det med lite olika 
ordval och strukturer. Bo Giertz sätter ”förlåtelsen för våra synder” som en 
bisats i relation till att han säger att vi äger förlossningen. Det är alltså en 
bestämning, definition, av vad förlossningen innebär. Folkbibeln är lite mer 
proklamerande genom att säga att vi är friköta och har förlåtelse. Sen delar  
Giertz upp tanken genom att göra en egen mening av den åttonde versen, 
medan SFB sätter det som en förklarande bisats. Det handlar om att frälsningen 
är ett resultat av Guds nåd, och den åttonde versen säger att också vishet och 
förstånd är en gåva genom nåden. 

Ef 1:9-10 
Han uppenbarade för oss sitt hemliga rådslut, sin goda vilja, det han i 
förväg hade tänkt ut, den plan som skulle uppfyllas i tidernas 
fullbordan: att han skulle sammanfatta allt i Kristus, allt som finns i 
himmelen och på jorden. 
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Den nionde versen knyter på ett sätt an till det vi rört vid så här långt. Fram till 
Jesu ankomst var Guds plan på ett sätt en hemlighet för människorna. Med facit 
i hand kan vi tycka att frågan om Jesus är självklar.  

Men om vi gör ett litet tankeexperiment vänder på det, och vi istället försöker 
förstå framtiden med det vi vet idag, så är det inte lika självklart. I fråga om Jesu 
återkomst vet vi inte mycket mer än att han kommer. Sen hur det ska bli och så 
vidare är fortfarande en Guds hemlighet för oss. Vi har en del antydningar i 
Bibeln, men det stannar vid det. Så behöver vi också se på frågan om Jesus i 
gammaltestamentlig tid. Petrus berör den saken i sitt första brev: 

1 Petr 1:10-11 
Det var den frälsningen som profeterna försökte utgrunda och 
utrannsaka, när de profeterade om den nåd som skulle bli er given. De 
försökte utrannsaka, när och hur den tiden skulle komma, som Kristi 
ande i dem syftade på, när den förutsade de lidanden som skulle 
drabba Kristus och den härlighet som sen skulle följa.  

Går vi till Paulus vet vi att han talar om Guds hemlighet. I 2 Kor 3 talar han om 
hur man hade ett täckelse över Mose ansikte för härlighetens skull, och att 
täckelset fortfarande fanns när man läste Mose texter i synagogan. Men, och det 
här är nyckeln, när någon omvänder sig till Kristus tas täckelset bort. Med 
avhöljt ansikte får vi skåda Herrens härlighet som i en spegel (2 Kor 3:18). Både 
Petrus och Paulus talar om att Guds hemlighet nu har uppenbarats, och det har 
med frälsningsplanen att göra. 

Genom den helige Ande låter Gud ljuset komma över sanningen så att Guds 
vilja uppenbaras för oss. Kopplar vi det här till verserna fram till den nionde 
versen, förstår vi det bland annat av dessa ständiga referenser till ”i Kristus”, ”i 
honom”, ”i den Älskade”. Det är viktigt att förstå att frälsningen i Jesus inte är 
någon hemlighet. Den är nu helt och fullt framställd för världen i Jesus. 

Nu kan man fundera över det här med syndafallet. Om Gud redan från början 
visste att Djävulen skulle göra uppror och dra med sig människan i sitt fall — 
varför skapade han då ens universum? En del kan tycka att den fria viljan visar 
på en Gud med brister. Man menar att om någon enda människa skulle gå 
förlorad för himlen, antyder det brister i Guds godhet. Om Gud är kärlek så kan 
han inte acceptera den dubbla utgången — att det finns två vägar från den här 
tidsålern: En till himlen och en till helvetet.  

Det är lätt att blanda ihop korten här. Jag är inte beredd att gå så långt att jag 
säger att Gud ”accepterar” den dubbla utgången. Men omvänt kan man också 
undra om det vore kärlek ifall någon människa tvingas in i himlen. Bortom det 
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är det klart att det ändå är Gud som lagt upp planen, och för att förstå den 
behöver vi åter gå till grekiskan för att finna hjälp och vägledning i den här 
tanken. För jag tror inte att Gud accepterar den dubbla utgången, samtidigt som 
han aldrig tvingar någon åt ena eller andra hållet. Det är vi själva som väljer åt 
vilket håll vi vill gå. 

I den tionde versen står det om Guds plan, och ordet för plan på det här stället 
är i grekiskan samma ord som för ekonomi. Det betyder hushållning. Man 
skulle kunna säga att Gud har lagt upp en budget för det här redan innan 
skapelsens morgon. I den budgeten finns det plus och minus. Om vi använder 
oss av den bilden så förstår vi att Gud hade kostnaderna klara. Och tack vare 
Jesus kommer det att stanna på plus. Att den lösningen, Jesus, kommer att 
stanna på plus förstår vi i de orden om att allt sammanfattas i honom.  

Det här betyder inte att alla människor blir frälsta i den meningen att alla 
kommer till himlen. Det vore att begå våld på texten. För att förstå Paulus kan 
vi ta hjälp av vad han skriver till Kolosserbrevets första kapitel. Också där finns 
hela tiden den här referensen ”i honom” som vi sett i Efesierbrevet. 

När Paulus talar om livet i Jesus från den trettonde versen, finns det en tydlig 
betoning på att Jesus är skapelsens Herre genom att Paulus framhåller att allt är 
skapat i honom, och att allt består genom honom. Gud håller ihop hela 
skapelsen i Jesus. Det är han som så att säga konstituerar livet. Det är han som 
är livet. Det är den tanken som Paulus återkommer till i Ef 1:10 när han talar 
om att allt sammanfattas i Jesus. Den åttonde versen nämner att vi genom 
nåden får vishet och förstånd — det handlar om just detta att förstå Guds syfte 
bakom skapelsen och livet.  

Därför kan man aldrig tala om att en kärleksfull Gud skulle hindra möjligheten 
att gå förlorad. Istället är det så att vi genom att se på Jesus förstår Guds kärlek 
som så långt mycket större, genom att alla erbjuds möjligheten till gemenskap 
med honom. Allt detta sker i Jesus. Därför kan man säga att alla människor är 
frälsta i Jesus, men att så länge vi själva inte aktivt väljer att ta emot den gåvan 
så gäller den inte. Det är alltså inte Gud som i den meningen skickar en 
människa till helvetet — det är människan själv som väljer den vägen då hon 
inte vill ha gemenskap med Gud. 

Ef 1:11-12 
I honom fick vi också vår arvslott. I förväg blev det bestämt om oss, av 
honom som verkar allt efter sitt rådslut och sin vilja, att vi - hans 
härlighet till ära! - skulle bli de som redan i förväg ägt ett hopp i Kristus. 
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De här båda verserna är bara en förlängning av det som sagts så här långt. 
Paulus går från att tala om Jesus som universums Herre till att specifikt peka ut 
oss som föremålet för hans välde. Det finns all anledning att peka på det lilla 
ordet arvslott. Ett arv gör man sig inte förtjänt av i den meningen att man själv 
tar sig den. Ett arv är något man får som gåva.  

Samtidigt är det så länge vi lever här i världen något som vi får äga som ett 
hopp. Vi har ett löfte och tilltal om arvet. Men det är något som vi bara kan 
förhålla oss till i tro. Man skulle kunna kalla Paulus för en hoppets teolog, för 
just frågan om hoppet är genomgående i hans sätt att undervisa i sina brev. En 
klargörande vers hittar vi i Romarbrevet 

Rom 8:24-25 
Det är i hoppet som vi är frälsta. Ett hopp som man ser förverkligat är 
inte längre ett hopp. Vem hoppas på det som man redan ser? Men om 
vi hoppas på det som vi inte ser, då väntar vi på det, troget och 
uthålligt. 

 
Man brukar kalla Hebréerbrevets elfte kapitel för trons kapitel, och det börjar 
också med några verser som tydligt framställer vad det handlar om. 

Hebr 11:1 
Tron borgar för verkligheten av det vi hoppas. Den ger visshet om det 
vi icke ser. 

En profet förutsäger inte i första framtiden, utan att han pekar snarare fram mot 
den. Så är det också med tron. Också den pekar fram mot framtiden, och den 
här versen fångar vad det handlar om. Tron borgar för verkligheten av det vi 
hoppas. Tron sätter oss i en slags redan-nu-men-ännu-inte situation. Tron ger 
vårt hjärta en förvissning om den kommande förlossningen då vi får lämna den 
här tidsåldern och gå in i evighetens rike. Något som Paulus framhåller skedde 
genom Jesus. ”I honom - alltså Jesus - fick vi vår arvslott”. 

Ef 1:13-14 
I honom har också ni fått höra sanningens ord, er frälsnings 
evangelium. I honom har ni kommit till tro och blivit beseglade med 
den helige Ande, den utlovade, en underpant på ert arv, en bekräftelse 
på att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till ära. 

I den trettonde versen har vi ännu en stark betoning på tanken kring ”I honom”. 
Det är i Jesus allt väsentligt har sin rot och grund. Aposteln har talat om hoppet 
och förankrar det med att det är i Jesus som vi har frälsningens evangelium. 
Och sen kommer det vi avslutar detta avsnitt med: Att vi efter att vi kommit till 
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tro på denna verklighet har blivit beseglade med den helige Ande i Jesus 
Kristus. Det finns några saker att ta upp i samband med det. 

Bo Giertz översätter att vi blivit beseglade. I till exempel Folkbibeln står det att 
den helige Ande är ett sigill. Det är samma sak men sigillet kanske är ett 
tydligare ord att använda. 

a) Sigillet bevisar äktheten 
Det första jag vill nämna här är att sigillet bevisar äktheten. Tanken återfinner vi 
också i liknelsen om den förlorade sonen (Luk 15). Du minns hur han hamnade 
i synd när han lämnade fadershuset. Men trots avfallet och det dåraktiga i att 
förslösa arvet, så var han klok nog att omvända sig och gå tillbaka. Han möter 
faderns öppna famn och glädje. Och som en följd av att han omvänt sig och 
gått hem, ordnar fadern en stor fest för att fira denna fantastiska händelse. 

Ibland kan vi läsa den liknelsen och missa en del poänger för att vi ser på det 
övergripande budskapet. Det är givetvis inte fel. Men det finns samtidigt viktiga 
lärdomar i detaljerna. När sonen kom hem ordnade fadern en fest, och då får 
sonen tre saker av fadern. Det var ju inte gåvor i största allmänhet, utan de 
vittnar om djupa sanningar.  

Dräkten var ett uttryck för att sonen verkligen var välkommen hem. Han hedras 
genom dräkten. Sandalerna fördjupar den innebörden. När sonen satt bland 
svinen tänkte han att han i bästa fall kunde få tjäna som en daglönare om han 
gick hem. Sandalerna vittnar om att det blev på ett annat sätt. Det var nämligen 
endast fria män som hade sandaler. Inga slavar. Så att sonen får dessa sandaler 
är ett starkt vittnesbörd om att han är en fri människa. Slutligen har vi ringen. 
Det var en signetring med ett sigill. Det gav sonen rätt att verka i faderns 
auktoritet. Han kunde med signetringen visa att han var bemyndigad och att 
fadern gett honom denna makt och myndighet. 

När Paulus säger att den helige Ande är ett sigill, får vi förstå det som att Anden 
är ett tecken på äktheten. Gud har bekräftat vårt barnaskap.  

b) Sigillet talar om framtiden  
Det andra som bilden av sigillet berättar för oss är något om vår framtid. Det 
här hör ihop med det Paulus sagt om tron. Om någon skrivit ett viktigt brev och 
sedan förseglar det med sitt sigill, är det inte bara fråga om att folk ska se 
varifrån försändelsen kommer. Symboliskt förstår vi också att det som förslutits 
en dag även kommer att öppnas av någon. 

Man kan säga att den helige Ande är ett slags eskatologiskt tecken. Anden är 
något som vittnar för världen, och främst själafienden, att vi inte bara tillhör 
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Fadern, utan att vi också har en plats i den himmelska evigheten. Den helige 
Ande talar om vår framtid, vilket leder oss till den avslutande tanken. 

c) Bröllopet  
I den fjortonde versen säger Giertz översättning att Anden är en underpant på 
vårt arv, en bekräftelse på förlossningen. Folkbibeln säger att Anden är en 
handpenning på förlossningen. Underpant är svårbegripligt, och framför allt 
tycker riskerar handpenning att leda tankarna åt fel håll. Den vanligaste 
förståelsen av detta är nog att Anden är som en slags förskottsbetalning. Men 
det är inte alls det Paulus syftar på när han skriver. 

I grekiskan används ordet ”arrabon” här. I Studiebibelns not till versen säger 
Thoralf Gilbrant att det är en säkerhet för att något utlovat ska bli verklighet. 
Det är alltså skillnad mellan förskott och säkerhet. Så den tanken kanske 
öppnar lite mer förståelse för vad Paulus menar. Men vi kan ta det ett steg 
längre genom att se vad ordet ”arrabon” betyder i nutida grekiska.  

När vi finner det ser vi också att trådarna går ihop. Ordet betyder nämligen 
förlovningsring. Den vetskapen öppnar en enorm förståelse för vad det handlar 
om. Den helige Ande är ett tecken på det förestående himmelska bröllopet. Ett 
vittnesbörd om att Kristus har en utkorad brud. Det är givetvis församlingen 
som är hans brud, men vi som troende är lemmar i den kropp som kallas för 
församlingen här på jorden. Och varje lem har fått den helige Ande som ett 
sigill och tecken på vem man tillhör.  

Till sist 
Paulus börjar det här avsnittet i den tredje versen med att tala om att vi är 
välsignade i Jesus, och han avslutar med att tala om målet för detta: Vi har ett 
medborgarskap i himlen. Vi har en framtid i fadershuset. Och allt detta är tack 
vare Jesus Kristus. Det är inte på grundval av egna förtjänster eller förmågor. Vår 
framtid är helt och hållet kopplad till vem Jesus är och vad han har gjort för oss. 
Något som mynnar ut i det himmelska bröllopet. 

Därför behöver vi också förstå att den helt avgörande frågan är den Jesus ställer 
till Petrus efter uppståndelsen: Älskar du mig? Det är också den frågan som vi 
behöver förstå är det viktigaste Jesus kommer med inför oss: Älskar vi honom? 
Helgelsen är inte oviktig. Men allt vilar på denna korta fråga som vi dagligen 
behöver hantera i våra liv och i vår tro: Älskar vi Jesus? 
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Efesierbrevet 1:15-23 
 	  

I första delen framhölls hur värdefullt det är att läsa ihop Kolosserbrevet och 
Efesierbrevet. Just i den ordningen. Det är två rundbrev som är skrivna till 
församlingar i regionen. Kolosserbrevet har en koncentrerad undervisning om 
vem Jesus är, och Efesierbrevet fortsätter med samma tankar och uttryck, men 
något utzoomat. Efesierbrevet handlar om Kristi kropp - alltså församlingen. 

Bo Giertz, vars översättning vi följer i dessa studier, sammanfattar det första 
avsnittet på följande sätt: 

1. Vi har blivit utvalda (1:4-6) 
2. Fått förlåtelse och lärt känna frälsningsplanen (1:7-10) 
3. Ägde hoppet innan vi ens visste om det (1:11-12) 
4. I honom har vi kommit till tro (1:13-14)  

Ef 1:15-16 
Därför har nu också jag, sen jag fick höra om er tro på Herren Jesus 
och er kärlek till alla de heliga, inte upphört att tacka Gud när jag 
nämner er i mina böner. 

Bo Giertz inleder det här avsnittet med ordet ”därför”. Folkbibeln har det något 
luddigare ”sedan”. Båda är dock tydliga med att binda samman det som nu 
kommer med det som redan sagts. Och för att åter sammanfatta vv 3-14 kan 
man säga att Paulus där oerhört tydligt talar om vår frälsning och det nya livet i 
gemenskap med Herren. Därför… På grund av var ni genom tron kommit in i…  

Notera att Paulus inte begränsar sig till att bara tala om tron på Jesus. Han talar 
om ”tron på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga”. Det är viktigt att se 
hur naturligt det är för Paulus att tron får konsekvenser, att det är en andlig fruk. 
I Kol 1:8 talar han om att Anden föder kärlek, något vi också läser ut av Gal 5:6 
som talar om en tro som är verksam i kärlek.  

Vi har sett att Kolosserbrevet och Efesierbrevet är tvillingbrev. Det finns faktiskt 
en trilling. Teologerna brukar hålla ihop dessa båda brev med Paulus brev till 
Filemon. Det finns liknande ordval och tankebanor i alla tre breven, och tittar 
vi på den sjätte versen där så får vi ytterligare förståelse för hur Paulus tänker. 
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Filem 1:6 
Jag ber att den gemenskap, som tron har skänkt dig, skall visa sig 
verksam och låta dig erfara allt det goda som vi äger i Kristus. 

Vi kan således utifrån detta se följande tankebana: I Kol 1:8 läser vi om den 
kärlek Anden föder i de troendes hjärtan. I Gal 5:6 säger Paulus att tron är 
verksam i kärlek, och i Filem 1:6 skriver Paulus att tron ger gemenskap. Allt det 
här kokas ihop i Ef 1:15 som talar om kärleken till de heliga. Man skulle kunna 
förklara detta på följande sätt: 

• Alla kristna delar tro 
• Tron är aktiv i kärlek 
• Jesus blir ärad genom det 

Det är också det sista som Paulus uttrycker i Ef 1:16, där han säger att han inte 
upphör att tacka Gud när han ber för församlingen i Efesus — för att deras tro 
resulterar i kärlek. Jesus förhärligas genom apostelns bön. Kanske att det är 
tankar vi behöver låta genomsyra församlingen i Sverige idag. Vi lever i en tid 
som så starkt betonar jaget och det personliga. Men det är tyvärr inte bara 
bland världens barn som betoningen på subjektivismen finns, utan även i 
många församlingar och bland kristna riskerar det att bli en väldigt privat tro. 
Man tappar sammanhanget, och även om man (i bästa fall) går till kyrkan där 
andra troende finns, så kan det ändå bli väldigt privata uttryck. 

Vi ska inte fördjupa oss i det här, men risken är att betoningen på det mystiska 
hamnar där. Eller en allt för personlig tolkning av till exempel nattvarden. Tron 
blir helt enkelt privat i motsats till det Paulus är oerhört tydlig med: Att tron ger 
oss ett sammanhang där den helige Ande får verka i och genom oss. Vi får 
”spilla över” av den kärlek Gud gett oss så att den berör andra.  

Riktningen är att Gud flyttar in i våra hjärtan, hans Ande frigör oss och låter 
kärleken drabba vår omgivning, och följden blir att Gud äras genom vår 
tacksägelse. Här påminner vi oss åter att Efesierbrevets teologiska ärende 
handlar om församlingen. Det är i den här tanken du får själva essensen av den 
kristna församlingen. Det är genom församlingen som Gud berör världen. 

Ef 1:17 
Jag ber, att han som är vår Herres Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, 
skall skänka er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om 
sig själv. 

Det finns en fantastisk berättelse som P.P. Waldenström skrev på 1800-talet. 
Den liknar i många stycken Bunyans ”Kristens resa” som kanske är lite mer 
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känd och läst. I Waldenströms berättelse om Brukspatron Adamsson får man 
följa en man på vandringen från att vara ofrälst till att omvända sig och steg för 
steg upptäcka och förstå vad det kristna livet handlar om. Det målas upp med 
ett fantastiskt bildspråk, och det finns särskilt en episod som jag ofta har all 
anledning att återkomma till. Det är när staden Evangelium omnämns. Staden 
är byggd på berget Golgata och är omgärdad av en tjock mur, eftersom många 
vill förstöra staden. Framför allt var det Beelzebub och hans härar som ständigt 
gjorde utfall mot staden. Men, och det är dit jag vill komma, utanför staden 
fanns också ett tältläger. Där bodde det en skara märkliga figurer som kallades 
teologer. De byggde stora ställningar, s.k. system, som de klättrade upp i för att 
se in i staden och beskriva livet människorna levde där. 

Så långt Waldenström. Vi ska givetvis inte dra hans allegori allt för långt, men 
det finns knivskarpa poänger. I fråga om dessa teologer kanske vi ska vidga det 
begreppet och inte peka ut en speciell grupp. Men vad som kan vara viktigt att 
förstå är, att det finns en risk att människor skapar sig uppfattningar om det 
kristna livet precis som dessa teologer. Man vet väldigt väl vad det handlar om. 
Problemet är bara att även om man beskriver det bra, så är det verkningslöst 
eftersom man själv aldrig varit där. Det saknas en personlig relation till Jesus. 

Här kan vi se på ytterligare ett annat exempel. Det grekiska ordet för sanning 
betyder egentligen bokstavligt ”en verklighet bortom skenverkligheten”. Om vi 
jämför oss med vår skugga då vi står i solskenet, får vi en god uppfattning om 
vad det handlar om. Den verkliga sanningen i det fallet är jag själv, medan min 
skugga blir en slags skenverklighet. Jag lever och är verklig. Skuggan är bara en 
slags skenbild av mitt verkliga jag. Det man beskrev från de höga ställningarna 
utanför staden Evangelium kan sägas vara skenverkligheten: en skuggbild av 
sanningen. Det verkliga livet finns bara inom murarna. Lite tillspetsat kan man 
säga att det går inte att vara teoretiskt kristen. Att vara kristen handlar om ett 
verkligt liv — att vara i Kristus på det sätt som Paulus nu så tydligt framställt i 
början av Efesierbrevet. 

Återgår vi till vers sjutton, slår Paulus an tonen för några verser genom att be att 
församlingen ska få visdomens och uppenbarelsens ande. Bo Giertz talar själv i 
sina förklaringar om betydelsen genom att skilja mellan kunskap och insikt. 
Kunskap, säger Giertz, kan alla få genom sitt förstånd och minne. Men att få 
insikt är något annat. Det får du genom en egen erfarenhet — något som gör 
kunskapen levande och tillämplig. Alltså att gå från skenverkligheten till den 
sanna verkligheten. Man står i den meningen inte vid sidan av och betraktar 
vad det kristna livet handlar om, utan man lever det fullt ut och ser hur Anden 
föder konkreta frukter som en konsekvens av gemenskapen med Herren. När vi 
nu går vidare är det den tanken Paulus lägger ut. 
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Ef 1:18 
Jag ber att hans ljus skall lysa för era ögon — de som ni har i era 
hjärtan — så att ni ser, hurdant det hopp är som han har kallat oss till, 
hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga… 

Här hittar vi en del olika sätt att översätta. Inget är väl direkt fel, men genom att 
jämföra olika översättningar, ökar också möjligheten till att förstå vad Paulus 
verkligen menar. Ovan har du Bo Giertz översättning att jämföra med. 

Folkbibeln ´98 Bibel 2000 
Jag ber att era hjärtan skall upplysas Må han ge ert inre öga ljus 

Hedegård & Åkeson Reformationsbibeln 
att edra hjärtans ögon skall bli upplysta Upplysa ert förstånds ögon 

Hjärtat är i Bibeln dels en bild för en människa inre liv. När Jesus anklagas för 
att hans lärjungar inte tvättar händerna, svarar han med att det som kommer in 
i munnen inte gör en människa oren, medan det som går ut ur munnen 
kommer från hjärtat (Matt 15:18). Jakob rör vid samma tanke i sitt brev där han 
talar om att det från samma mun kan komma både välsignelser och förbannelse 
(Jak 3:10). Man kan säga att hjärtat används för att beskriva människans andliga 
centrum. Det handlar om människans förhållande till Gud. I den s.k. shema 
som är den judiska trosbekännelsen, lär vi oss från Femte Mosebok att vi är 
kallade att älska Gud av hela vår inre varelse. Hjärtat talar med Gud och det är 
våra hjärtan som han också prövar när vi står inför honom. 

Den andra kroppsdelen som Paulus nämner är ögat. Om det säger bland annat 
Jesus att människor har ögon men ändå inte ser eftersom hjärtat är förstockat 
(Mark 8:17-18). Det sa Jesus om lärjungarna vid ett tillfälle då de inte förstod 
vad det handlade om då han varnade dem för fariséernas surdeg. De trodde 
han pratade om bröd medan Jesus talade om andliga sanningar. Och det är just 
det Paulus också syftar till när han nu ber att efesierna ska få sitt hjärtas ögon 
upplysta. Vad är det de ska förstå? Jo, det handlar om det hopp vi är kallade till. 
Går vi tillbaka till Ef 1:5, 7 så ger det grunden för den här tanken. Där talar 
Paulus om barnaskapet vi äger i Jesus, och hur vi är förlossade genom hans 
blod. Här i vers arton talar han om att vi ska ha insikt i vetskapen om det arv 
som väntar oss som tror. 

Vi har tittat på hoppet och arvet tidigare. Det kan vara bra att gå tillbaka till den 
förra undervisningen och repetera det, eftersom hoppet och arvet är något av 
en grundpelare i Paulus undervisning. 
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Här talar nu Paulus om att hjärtats öga ska vara öppet så att det ser vårt hopp 
och vår kallelse till himlen. Och vi såg även i förra delen att han talar om vår 
insikt — inte bara en teoretisk kunskap utan en upplevd erfarenhet. Det är 
viktigt att påminna sig i en tid som gärna irrar ut i mystik och svårgripbar teori. 
Det kristna livet är inte sådant till sitt väsen. Det kristna livet handlar just om 
liv. Något konkret. Där kanske man kan hänvisa till Johannes som, om än i ett 
annat sammanhang, talar om att Ordet blev kött och tog sin boning bland oss.  

Så från det hopp vi kallats till, och vårt rika arv, går vi vidare. 

Ef 1:19-21 
och hur överväldigande mäktig hans kraft bevisar sig på oss som tror — 
samma oemotståndliga kraft, som verkade så mäktigt i Kristus, när han 
uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida, i 
den himmelska världen, över alla dess furstar och väldigheter och 
makter och härskare, över allting som kan nämnas inte bara i denna 
tidsålder utan också i den tillkommande. 

Här behöver vi åter påminna oss om hur praktisk och konkret den kristna tron 
är. Jesus är ingen teori eller teologi. Du kommer ihåg problemet för teologerna i 
Waldenströms berättelse om Brukspatron Adamsson. De var utanför. De kunde 
teoretiskt förklara vad det handlar om, men de hade ingen egen erfarenhet av 
vad det är att vara kristen. Ett annat exempel för att beskriva detta skulle kunna 
vara om vi möter någon som aldrig i hela sitt liv ätit en tomat. Du som ätit en 
solmogen söråkerstomat vet precis hur himmelskt god den kan vara. Utifrån det 
försöker du förklara det för det för någon som inte haft förmånen att smaka 
söråkerstomater innan. Med god retorik kan man ge en rätt bra bild av hur den 
smakar. Likväl är det först då du äter den som du vet hur den verkligen smakar.  

Låt oss gå till Matteusevangeliets elfte kapitel. Johannes Döparen var den första 
profetrösten på 400 år när han trädde fram i ödemarken som en uppfyllelse av 
Jesajas budskap. Han var rösten som ropade ut sanningen och pekade på Jesus. 
Det är han som är Messias! Det är honom ni väntat på. Det är honom som 
lagen och profeterna vittnar om. Tro på honom! Följ honom! 

Vi läser i Luk 1:41 hur Johannes spratt till i Elisabets moderliv då Maria kom. 
Guds Ande kom över dem och vi förstår att Johannes Döparen inte är vem som 
helst. Inte mer värd eller älskad än någon annan. Men han hade en unik och 
speciell kallelse. Han blev stark i anden läser vi, och när han döpte Jesus var 
han väl medveten om vad som hände. Men så kommer Matteusevangeliets elfte 
kapitel. Johannes har blivit fängslad. Om det var för sin egen skull eller för 
andras skull kan man alltid fundera över. Men Johannes sände sina lärjungar att 
fråga Jesus om han är den de väntat på eller om de skulle vänta på någon 
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annan. Jesus berättade för dem att de skulle gå till Johannes och tala om vad de 
såg och hörde: Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda 
uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap (Matt 11:4-6). 

Vad kan vi lära oss av detta? Jo, hur praktisk och konkret det kristna livet är 
enligt Jesus. Det var inte någon teologisk idé eller tanke han bad Johannes att 
begrunda — det var frukten av Guds rikes närvaro som var poängen. Därför är 
det också just i den tanken vi ser att Jesus sände ut sina lärjungar i kapitlet 
innan. Gå till de förlorade och predika att Himmelriket har kommit. Bota sjuka, 
uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Ge som gåva vad ni 
fått som gåva. (Matt 10:6-8) 

Återgår vi till Ef 1:19 talar Paulus om Guds kraft i de troendes liv. Alltså inte 
minst det som Jesus vill berätta för Johannes Döparen. Och i den tjugonde 
versen tar han det ett steg längre och säger att det är den kraft som Gud lät 
verka i Jesus när han uppväcktes från de döda. Uppståndelsekraften som inte 
ens själafienden kunde stå emot.  

Genom hela inledningen har Paulus betonat vår nya position i Jesus. Genom 
tron på honom har vi gått in i ett nytt sammanhang, och tecknet på det är att 
den helige Ande är oss given. Han är vårt sigill. Vi har så lätt att tappa den 
insikten när världen tränger sig på och så mycket stör våra tankar. Jag tror det är 
därför Paulus i från djupet av sitt hjärta ber att de inte ska tappa den här 
vetskapen, utan istället tjäna i den kraft som Gud så generöst låter verka i och 
genom oss. 

Någon biblisk kommentator menar att den kraft som Gud använde för att skapa 
hela vårt universum också är den kraften som gjorde det möjligt för Jesus att 
bryta den nya vägen genom döden till livet. Gud behåller det inte för sig själv, 
utan han vill att vi ska förstå att det är något som han förlöser i våra liv den dag 
då vi lämnar det gamla livet och går in i det nya livet. Och i den vetskapen kan 
vi läsa de sista verserna i första kapitlet: 

Ef 1:22-23 
Allt lade han under hans fötter. Och honom gav han åt Kyrkan som ett 
huvud över allting — åt Kyrkan, som är hans kropp, uppfylld av honom 
som uppfyller allt i alla. 

Här väljer Giertz att låta den egna teologin få lite för stor påverkan på hur han 
översätter. Det grekiska ordet för kyrka finns inte i grundtexten. Även Bibel 
2000 översätter kyrka konsekvent när det bör översättas med ordet församling. 
Nu ska det till Giertz försvar sägas, att han är tydlig i sin kommentar till texten 
att det med ordvalet handlar om Kristi kropp.   
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Även om Paulus inte skrev med varken vers- eller kapitelindelning, ser vi att 
tanken ändå landar i första kapitlet. Det är tre saker jag avslutningsvis vill 
framhålla i dessa två verser. 

a) Jesus är Herre  
Det första är proklamationen. Om jag åter påminner dig om Kolosserbrevet 
som föregått den här texten, så minns du grundproblemet som Paulus angriper i 
den texten. I andra kapitlet varnar Paulus församlingen och säger att de ska vara 
vakna så de inte blir bortrövade av mänskliga tankar och traditioner. Sedan 
förstärker han den grund han lade i hymnen (Kol 1:15-20) där han i nittonde 
versen talar om att Guds fullhet bor i Jesus. Alltså: Jesus är sann Gud såväl som 
sann människa. Och nu ekar den tanken i Kol 2:9 där han återkommer till att 
gudomens hela fullhet bor i Jesus. 

Kol 2:15 blir lite av en nyckelvers där aposteln talar om att Jesus förevisat 
själafienden offentligt — han har avklätt honom all makt och myndighet när 
Jesus i sin syndfrihet och fullkomlighet dog på korset. Där röjdes hindret bort 
som stått mellan människan och Gud. Syndens makt är besegrad av Jesus och 
vägen till gemenskap med Gud är nu öppen för alla människor. Det var därför 
förlåten rämnade i templet. Det Allra heligaste, rummet som var Guds boning, 
blev genom Jesu död tillgängligt för alla människor. Detta frälsningens faktum 
behöver inte göras om. Det kan inte göras om. Det var en gång för alla, och det 
såg vi i Ef 1:3 där Paulus genom att använda den grammatiska formen aorist, 
visade att Guds välsignelse i det fallet pekar på ett enskilt tillfälle. 

Här finns det många bibelställen att argumentera med. Sälva grundidén i detta 
är att vi behöver komma till insikt om vår oförmåga att själva nå Gud. Vi kan 
inte i egen kraft, och med våra förmågor, komma en millimeter närmare Gud. 
Vi kan aldrig göra oss förtjänta av hans kärlek. Det finns ingen som genom sina 
egna gärningar kan bli rättfärdig och komma i rätt förhållande till Gud.  

Vad Paulus vill proklamera i första kapitlet, är egentligen bara en fortsättning av 
det han skrivit om i Kolosserbrevet. Jesus är universums Herre. Det är han och 
ingen annan som står över varje makt och myndighet som försöker göra 
anspråk på att vara högst. Över furstar och väldigheter. När Paulus skriver att 
Gud lade allt under Jesu fötter, måste vi förstå att det verkligen betyder allt. Inte 
bara en del. Inte för en tid. Vi måste förstå det absoluta i detta och inse att Jesus 
verkligen står över allt. 

b) Jesus är församlingens huvud  
Det andra vi ser är att Paulus framhåller att Jesus är församlingens huvud. 
Också här finns det en tydlig koppling till Kolosserbrevet, där han i 1:18 talar 
om att Jesus är församlingens huvud. Detta är något som vi generellt behöver 
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jobba med i församlingen idag. Vi lever i ett auktoritetsfientligt samhälle som 
under lång tid matat oss med att slå sönder hierarkier. Jag menar att det ytterst 
är ett uppror mot Gud, eftersom det är han som är den högsta auktoriteten. 
Bibeln är oerhört tydlig att det finns en tydlig uppdelning. Men, och det är 
viktigt att du hör att jag säger, Bibeln är också extremt tydlig ifråga om detta 
med jämställdhet och lika värde. Även om det är svårt att komma runt Bibelns 
texter om olika tjänster, gåvor och kön, talar aldrig Bibeln om att något skulle 
vara mer värt än något annat. Allt har sin funktion och uppgift. Mannen har sin 
uppgift med ansvar för kvinnan. Kvinnan har sin uppgift med ansvar för 
mannen. Sen kan vi gå vidare och läsa om funktioner i församlingen och så 
vidare. 

Syndafallet är i grunden ett uppror mot Gud och hans vilja. Adam och Eva föll 
för frestelsen och gjorde sig själva till gudar i sina liv, och syndafallets yttersta 
konsekvens tror jag vi ser idag när vi beskådar vårt samhälle. Det är många 
gånger en egoism och själviskhet som vi knappast sett make till i historien. Var 
och en blir salig på sin tro, är vår tids högsta trosbekännelse. Det viktigaste är 
att man själv får vara kung i sitt liv. Tyvärr har det här också smugit sig in i 
församlingar på olika sätt. Det riskerar allt för ofta att bli förmänskligat. Istället 
för att be från djupet av sitt hjärta ”Ske din vilja, Gud”, blir det ofta en jakt och 
ett sökande efter vad man själv vill eller tror att människorna runt omkring 
tycker och vill. Det är tyvärr inte alltid som Jesus har plats vid våra styrelsebord. 

George Carey, tidigare ärkebiskop i Anglikanska kyrkan, var församlingspräst 
och kom till en by med en gammal förfallen kyrkobyggnad och en mycket liten 
skara aktiva människor. Utan att gå in på vägen dit (du kan läsa om det i boken 
Kyrkan mitt i byn) genomgick hela församlingen en förvandling. Körledaren 
berättade till exempel att kören inte i första hand var en kör, utan snarare i 
grunden var en bönegrupp där man också sjöng. När församlingen började 
sätta in Jesus som centrum i allt man gjorde fick man ordning på allt från 
andligt liv till ekonomi och liknande. Det är ett gott exempel på Paulus andra 
betoning att Jesus också måste få vara församlingens huvud varifrån impulser 
och direktiv utgår till hela kroppen.  

c) Församlingen är uppfylld av Jesus  
Till sist ser vi att församlingen är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. 
Det är egentligen bara en naturlig konsekvens av förra punkten. Även en 
förlänging av den tredje versen som framhållits som så viktig. Jag tror nämligen 
att man ska förstå detta att församlingen är uppfylld av Jesus som att han fyller 
den med sina välsignelser. Guds godhet blir konkret handling när församlingen 
proklamerar att Jesus är Herre och låter honom vara församlingens huvud. Det 
förlöser och frigör Guds aktivitet i och genom församlingen.
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