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Efesierbrevet 2:1-10 
 	  

Repetition är all kunskaps moder, och det finns anledning att med regelbundna 
mellanrum påminna sig om det som lett oss fram till den position vi nu befinner 
oss på. Vi behöver åter påminna oss om hur djup och nära relationen är mellan 
Efesierbrevet och Kolosserbrevet. I det senare inleds Paulus undervisning med 
en oerhört tydlig undervisning om vem Jesus är. Församlingen var attackerad av 
villoläror som ringaktade Jesus, och sänkte honom till en position bland änglar 
och andevarelser. I sin förkunnelse proklamerar Paulus att Guds fullhet har tagit 
kroppslig gestalt i Jesus — han är sann Gud samtidigt som han är människa. 

I Efesierbrevet fortsätter undervisningen med samma teologiska tankebanor och 
ordvändningar. Men nu har Paulus tagit ett steg tillbaka och talar om Kristi 
kropp, församlingen. Första kapitlet vilar på den tredje versen som talar om att 
vi är välsignade i Jesus. Tidsformen i grundtexten låter oss förstå att det skedde 
vid ett speciellt tillfälle. Med hjälp av Calvins definition av Guds välsignelse 
som Guds godhet i handling, förstår vi att basen för det Paulus vill tala om finns 
i korsets evangelium, och vad Gud har gjort för oss i Jesus. 

Fortsättningen relaterar hela tiden till denna sanning. Paulus talar gång på gång 
om hur den troende är i Jesus, och det första kapitlet avslutas med tanken att 
Jesus är Herre, att han är församlingens huvud och att församlingen är uppfylld 
av honom. Aposteln låter dra ihop tanken från att Jesus är universums Konung, 
till att tala om hans roll som församlingens huvud, ner till att det gäller var och 
en enskilt: Vi är som kristna uppfyllda av Jesus. 

Ef 2:1-3 
Också ni var en gång döda i era överträdelser och synder. Ni levde i 
dem dag för dag, så som denna världen har för sed och så som den 
Mäktige vill, han som råder över rymdens onda makter och över den 
ande som i denna stund är verksam hos dem som trotsar Gud. Vi levde 
förut ala på det viset, i vårt kötts begärelser. Vi gjorde vad köttet och 
våra sinnen ville. Vi var vredens barn genom vår natur, vi som de andra. 

Jag brukar ibland framhålla Paulus tal inför kung Agrippa som ett strålande och 
värdefullt exempel. Man kan lite förenklat säga att det bygger på tre pelare: 
Först Paulus medvetenhet om var han kommer ifrån, sen var han står för att 
slutligen mynna ut i målet för hans arbete. Vi hittar talet i Apg 26. Bakgrunden 
förstår vi av vers 9-11 där aposteln talar om hur han tidigare ansåg det vara 
hans plikt att med all makt bekämpa Jesu namn. Han talar om att han förföljde 
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dem i sitt ursinne även i andra länder. Sen kommer vändningen som du är 
bekant med — mötet med Jesus på vägen till Damaskus. Paulus liv får ny 
inriktning och istället för att jaga och förfölja de kristna får han kallelsen att 
öppna deras ögon så de omvänder sig från mörkret och Satans makt till ljuset 
och Gud. I vers 16-18 ser vi hur han blir en Guds tjänare. Slutligen ser vi i vers 
28-29 hur kung Agrippa tycker Paulus har väl bråttom att göra honom till 
kristen. Fort eller inte, svarar han. Helst önskar jag att alla vore som jag bortsett 
från dessa bojor. Alltså: Paulus förnekar inte sin bakgrund men är fast förankrad 
i sin kallelse. Och han vet exakt vad han vill. 

Varför talar jag om det här? Jo, jag brukar säga att, för att förstå frälsningen 
behöver vi förstå synden. Vi behöver på samma sätt som Paulus ha klart för oss 
att det finns ett före och efter i förhållande till den brytpunkt som vi kan kalla 
för frälsningen. Återgår vi till Efesierbrevet har hela det första kapitlet handlat 
om frälsningen. Han talar i förlängningen av Kolosserbrevet om vad Jesus har 
gjort för oss. Och inte minst hur vårt liv fått en ny position i Jesus. 

Men när vi nu kommer in i andra kapitlet, växlar Paulus för ett ögonblick spår 
genom att peka på hur livet utan Jesus ser ut. Nyckelordet här är ”döda”. Ni var 
döda i era synder och överträdelser. I Ef 1:20 talar apostlen om hur Gud har 
uppväckt Jesus från de döda, och backar vi till Kolosserbrevet så kommer vi 
ihåg hur oerhört starkt Paulus betonar Jesu herravälde över andliga makter och 
myndigheter. I Kol 2:15 talar han hur Gud i Jesus klätt av dem all makt och 
triumferat över dem. Han har visat oss det sanna och verkliga livet. 

Det finns en koppling här, när Paulus talar om att vi också varit kuvade under 
rymdens onda makter. Det finns en tid, säger Paulus, då vi faktiskt tillhörde 
själafienden. Precis som Paulus inför kung Agrippa, behöver vi också vara klara 
över frälsningens brytpunkt, och förstå att vi utan Gud lever i mörker. Vi var, 
som han skriver, vredens barn genom vår natur. Nu menar jag inte att vi ska 
fastna i det här. Men samtidigt är det faktiskt nödvändigt att förstå den här sidan 
för att vi ska kunna ta till oss vad frälsningen ytterst handlar om. För det är nu 
det blir riktigt stort. Det är nu Paulus förkunnar evangelium. 

Ef 2:4-5 
Men Gud som är rik på barmhärtighet, han älskade oss i sin stora 
kärlek, och fast vi var döda i våra överträdelser, väckte han oss till liv 
med Kristus. Av nåd är ni frälsta! 

Fast vi var döda i våra överträdelser, väckte han oss till liv med Kristus… Ibland 
blir vi, om du ursäktar uttrycket, lite naiva och tar det här med frälsningen lite 
för lättvindigt. Faran är att vi blir högmodiga och börjar gå runt med hög 
svansföring. Vad jag menar är att vi faktiskt måste inse att vi i grunden inte äger 
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någon som helst rättighet inför Gud. Synden är så fruktansvärd och vidrig att vi 
inte kan föreställa oss hur illa det faktiskt är. Många gånger tror jag att vi alla 
tänker på syndiga handlingar när vi rör oss i det här ämnet. Jag menar att vi 
tänker att det handlar om vad vi gör. Inte bara de där hemskheterna som man 
kan hamna i fängelse för som mord och så vidare. Eller det som kan tyckas lite 
mindre farligt som att vi tänker onda tankar eller säger något dumt bakom 
ryggen på en människa.  

När vi läser Bibeln så framställs det som att synden är en makt som innefattar 
allt det här och mer än så. Läser vi Romarbrevets första kapitel anar vi hur stark 
syndens makt är. Hur människan är utlämnad av Gud just för att hon inte ville 
vandra tillsammans med honom. Paulus talar om ett ovärdigt sinnelag och 
onaturliga handlingar. Han talar om att människan är hjärtlös och att var och en 
av oss kommer att få svara för våra liv inför Gud. I det måste vi förstå att synden 
är en makt som i sin tur är ett hinder mellan oss och Gud, som vi omöjligt kan 
komma förbi i egen kraft. Och poängen är att det inte bara handlar om att den 
som gjort vissa gärningar därigenom placerat sig på den sidan. Nej, syndens 
makt är sådan att även den bästa och finaste människan på jorden är åtskild 
från Gud i grund och botten. Syndens makt är obarmhärtig. Den visar ingen 
hänsyn utan själafienden gör allt för att sluka varje människa utan undantag. 

Vi ska inte skrämma in människor i himlen, men det vore tjänstefel av oss som 
kristna om vi ignorerar den här saken. Därför är det så allvarligt att även kristna 
allt mer slutar tala om synd. Man tror att man gör en god gärning när man talar 
om kärlek och en kärleksfull Gud. Och visst… Gud är kärlek och han är inte 
minst kärleksfull. Men problemet är att utan synd finns det ingen frälsning. Talar 
man inte om en människas behov av att bli frälst från synden, så kan hon 
aldrig, hur hemskt det än kan låta, tillhöra Gud. Då spelar det ingen roll hur 
mycket vi pratar om kärlek. Det är meningslöst.  

Kommer vi in från det här hållet blir plötsligt talet om Guds kärlek relevant och 
hållbart. För även om vi i grunden inte förtjänar Guds kärlek, så finns den ändå 
där för alla människor. Vi var vredens barn, läste vi nyss i Ef 2:3, men Gud som 
är rik på barmhärtighet väckte oss till liv med Kristus. Av nåd är ni frälsta! 
Frälsningen är ett Guds verk i kärlek. Vi kan inte påverka det. Det enda vi kan 
göra, och ska göra, är att förhålla oss till det. Att ta emot eller förkasta. 

Det som kännetecknar den tid vi nu lever i, är en överbetoning på jaget och att 
det inte finns någon absolut sanning eller objektiv auktoritet. Jag tycker det inte 
minst syns i politiken, där det är många som är som vindflöjlar nu. På bara 
någon månad kan de tala mot sig själva och samtidigt låta som de inte ändrat 
åsikt. Man kan göra så för att det inte finns någon absolut sanning. Det är hela 
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tiden det egna jaget som definierar sanningen. Man gör sig själv till obestridlig 
herre. 

Bibeln lär oss dock motsatsen. Det finns en absolut sanning som heter Jesus 
Kristus. Och det finns en objektiv auktoritet, alltså något utanför mitt jag som 
ger inriktningen. Det är Bibeln. Vi kan inte röra om i Bibeln efter egen känsla 
och pressa in våra egna tolkningar. Eller i värsta fall ta bort det som inte passar 
vår världsbild. Vi kan inte ändra på Bibelns budskap. Vi kan bara påverka vårt 
sätt att förhålla oss till Bibeln och Jesus — att säga ja och följa, eller att säga nej 
och gå sin egen väg. Den förra leder till gemenskap med Gud och den andra 
leder till åtskillnad från Gud.  

Det är mot den bakgrunden vi läser orden att vi är frälsta av nåd. Alltså en 
gratis gåva från Gud. Frälsningen är inget vi kan göra något åt. Vi kan inte 
förtjäna den genom våra förmågor och bankkonton. Gud ger generöst den 
gåvan till alla människor. Vi började i Ef 1:3 som talar om att Gud har… Vi har 
lärt oss att Paulus pekar på en speciell tidpunkt: korset. Det var när Jesus gav 
upp andan som förlåten rämnade. I den meningen är alla människor redan 
frälsta. Men ändå kommer inte alla till himlen. För att få del av frälsningen 
måste vi förhålla oss till den och tro att Jesu död är min död. Och från det 
släppa greppet om sitt liv och följa Jesus på vägen genom död till liv.  

Det är uteslutande en fråga om Guds välvilja. Vi kan inte förtjäna den. Som jag 
visat i början av andra kapitlet, så talar aposteln att vi alla levde utanför Gud. 
Men genom Jesus har han nu öppnat möjligheten till gemenskap, och det ska vi 
fortsätta med om en liten stund. Men först sjunger vi någon liten kör. 

Här i Efesierbrevet har vi nu i början av det andra kapitlet läst om vår nya 
position i Jesus. Men det stannar inte där, och vi läser vidare i den sjätte och 
sjunde versen. 

Ef 2:6-7 
Han uppväckte oss med honom och satte oss i den himmelska världen, 
i Kristus Jesus, för att han i de kommande tidsåldrarna skulle bevisa oss 
sin nåds överväldigande rikedom, i sin godhet mot oss i Kristus Jesus. 

De här båda verserna är egentligen oerhört aktuella för kristenheten dessa 
dagar. Inte minst för många kristna i västvärlden. Det finns två saker som jag 
genast noterar när jag läser med mina glasögon, och jag vill stanna upp för dem 
en stund. Båda dessa saker har att göra med hur vi förhåller oss till livet — om 
vi så att säga verkligen lever i det Paulus lärt oss så här långt i sitt brev.  
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Det första är inriktningen för våra liv. Är vi medvetna om vart vi är på väg? 
Alltså den tredje punkten i Paulus tal inför kung Agrippa. Jag har sagt någon 
gång att det inte är fel att njuta av livet här på jorden. Det är en gåva som vi fått 
av Gud, och den får vi förvalta och njuta av. Men samtidigt får inte banden till 
livet här bli så starka, att de håller oss kvar här den dag Jesus kommer för att 
hämta oss.  

Om du vill ha en bild för den tanken så är det just det problemet vi ser i 
förhållandet mellan det judiska folket i öknen och köttgrytorna i Egypten. När 
de mötte prövningar ute på sin vandring tappade de blicken framåt mot 
Löfteslandet, och så såg de tillbaka mot Egypten där de i alla fall visste vad de 
hade. Att prövningen i öknen förmodligen var lättare än slaveriet under Farao 
såg de inte. När hunger och osäkerhet angrep dem var det lätt att tänka på det 
man lämnat.  

Någon sa att Guds enda problem är våra hjärtan. Allt annat kan han styra och 
påverka. Men våra hjärtan är det vi själva så råder över. Dem kommer Gud 
bara åt om vi ger honom tillträde dit. Bekymret för det judiska folket var att de 
hade så mycket Egypten kvar i hjärtat att de föll ute i öknen. Spejarna såg att 
landet förvisso flödade av mjölk och honung som Gud hade sagt, men de såg 
också på omständigheterna i form av Anaks barn som verkade hotfulla. Så 
istället för att se framåt och lita på Gud, valde man att hålla fast vid Egypten 
som man ändå hade kontroll över.  

Vi kan säga mycket om just den bilden, men vi behöver gå vidare och jag vill 
bara ta med dig till Filipperbrevet först för att förklara vad jag menar med det 
här. Problemet för folket var alltså att de satt så fast i Egypten att de aldrig kom 
till Löfteslandet, Israel, trots att de hört Guds löften och trodde på dem. Vi ser 
hur Paulus lär oss något om attityd i Filipperbrevets tredje kapitel. Och när vi 
läser det får du ha i minnet vad han skriver här i Ef 2:6 om att vi i Jesus redan 
sitter i den himmelska världen. 

Fil 3:10-14 
Nu vill jag lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få del i 
hans lidanden och bli honom lik genom att dö som han - om jag så 
skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte som om jag 
redan ägde det eller redan vore färdig. Jag jagar efter det och försöker 
gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus. Bröder, jag 
menar inte att jag själv redan har gripit det. Men ett gör jag: jag 
glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som 
ligger framför, och jagar mot målet, mot segerlönen, som Gud kallat 
mig till däruppe, i Kristus Jesus. 
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Vad jag menar är att kristna i västvärlden allt för ofta har tappat pilgrimsmotivet 
som är så centralt i den kristna tron. Allt för många har lurats in i världens tal 
om att förverkliga sig själv och skaffa rikedomar här på jorden. Men faran är att 
det blir ett ok som sänker oss istället för att det lyfter oss. Här hjälper Paulus oss 
att likt Josua och Kaleb, de båda spejarna som inte blev rädda för Anaks barn 
och längtade tillbaka till Egypten, att se framåt. Mot himlen. För det är vårt 
hemland, som han skriver i slutet av Filipperbrevets tredje kapitel. 

Åter hamnar vi vid den viktiga insikten om att det finns ett före och efter. Den 
som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förgånget och något nytt har 
kommit (2 Kor 5:17). Så för att summera den första tanken i Ef 2:6 behöver vi se 
att det finns en realitet bakom orden att Gud uppväckt oss och satt oss i den 
himmelska världen i Jesus. Han är vår representant inför Gud i väntan på att vi 
en dag själva ska få träda in i den himmelska tronsalen för att tillbe och ära 
Gud.  

Nu är vi gäster och främligar i den här världen, och det är så vi måste se på oss 
själva. Kyrkofadern Augustinus talade om ett begreppspar: Att bruka och att 
njuta. Han menar att vi äger rätt att bruka allt det goda som finns här i världen 
om det syftar till att komma närmre Gud. Men om målet blir här och vi istället 
njuter, har man skapat sig en avgud. Han använder en rätt bra liknelse för att 
förklara detta. 

Om vi vore pilgrimer som kände oss olyckliga för att vi inte var i vårt verkliga 
och sanna hemland, skulle vi på något sätt använda en farkost för att ta oss 
hem igen. Vi skulle bruka farkosten för att nå målet för vår njutning. Men, och 
det är viktigt, om vi börjar uppskatta resan så högt att vi tappar målet ur sikte, 
kommer vi inte fram. Vill vi nå vårt mål behöver vi bruka den här världen, men 
vi ska i augustinsk mening alltså inte njuta av den. Målet är inte här. Genom 
det skapade, synliga, ska vi söka det osynliga hos Gud - genom det jordiska får 
vi nå den andliga, eviga skörden. Det kanske kan låta lite väl filosofiskt och 
abstrakt, men jag tror du fångat hans tanke. 

I tanken att vi genom det synliga ska söka det osynliga, hamnar vi i den andra 
delen av det jag vill säga om Ef 2:6-7. Pilgrimstanken bygger på ett hopp. Så 
länge vi inte är framme vid målet är det en längtan och ett hopp byggt på tro. 
Paulus säger i Rom 8:24 att vi är frälsta i hoppet, och för Josua och Kaleb var 
bilden av Löfteslandet så stark att all deras längtan stod dit att en dag få bo i det 
landet. För en sökare är det här många gånger svårt. Ingemar Bergman som 
sökte en tro säger till exempel i Det sjunde inseglet att tron är ett stort lidande. 
Pär Lagerkvist uttrycker detta genom Barabbas som hamnar i katakomberna 
under Rom, när han ropar ut sin ångest i mörkret: Hjälp mig, jag har gått vilse! 
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I Hebréerbrevets elfte kapitel läser vi att tron är en övertygelse om det man 
hoppas och en visshet om det man inte ser. Eller som Giertz översätter: ”Tron 
borgar för verkligheten av det vi hoppas. Den ger visshet om det vi icke ser.” I 
ett samhälle som helt blivit stöpt till att bygga på naturvetenskapligt bevisbara 
saker - något som förvisso inte stämmer med utvecklingsläran - är det givetvis 
en utmaning när människor lätt kommer in i den kristna världen med tanken att 
den är precis lika bevisbar som det världen lärt dom i övrigt. Och visst skulle 
det många gånger kännas härligt om tron gick att bevisa.  

Problemet är bara att det då egentligen inte har förändrat något jämfört med 
syndafallet. Beviset ligger så att säga kvar i människans hand. Även om vi med 
det vill peka på Gud, så blir det ändå fråga om en mänskligt konstruerad och 
begränsad företeelse. Det är därför vi har tron. För att vi ska släppa greppet och 
förtrösta på någon annan än oss själva. Att lämna kontrollen och förlita sig på 
ett Gud har makten. Något jag inte kan bevisa utan något jag måste tro. Tron 
borgar för verkligheten vi hoppas och ger visshet om det vi inte ser. Summan av 
den tanken landar vi i när vi läser vidare i Efesierbrevet. 

Ef 2:8-9 
Ty av nåd är ni frälsta, genom tro, och det inte av er själva. Guds gåva 
är det — inte genom gärningar, för att ingen skall förhäva sig.  

Jag nämnde nyss att beviset faller på att det begränsar Gud till en mänsklig idé. 
Tron låter oss släppa greppet, och i förlängningen av det förstår vi också att det 
här med frälsningen är ett Guds verk av nåd. Egentligen behöver man inte säga 
så mycket utöver det Paulus skriver här. Det är väldigt tydligt.  

Att det är nåd genom tro handlar om att motverka syndafallets generalproblem: 
Att människan tog Guds plats. Vi behöver återerövra vetskapen om att vi aldrig 
kan förtjäna Guds kärlek eller en plats i hans rike. Det är ett beslut helt och 
hållet upp till honom, och tron handlar om att vila i det. 

Ebeneser Söråker hade i början av 1900-talet en barnförening som hette 
Lammet. Medlemsgrundande var dels att man skulle ha en personlig 
bekännelse att man trodde på Jesus, dels att man var viss om sitt barnaskap. 
Kommer du ihåg vad Paulus skrev till filipperna och som vi läste nyss? Han 
jagade mot målet eftersom han själv var gripen av Jesus (Fil 3:12). Idag finns det 
så många människor som går runt och säger att de tror på Jesus, men vissheten 
i barnaskapet kanske inte är lika självklar att vila trygg i. Här behöver vi som 
förkunnar och undervisar rannsaka oss själva, för ett syfte med undervisningen 
är ju att vägleda människor in i den vissheten: Jag är ett Guds barn, Jesu Kristi 
medarvinge.  
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Det finns mycket att säga om den saken. Barnaskapet är dock en del av detta 
med Guds nåd.  

Ef 2:10 
Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud i 
förväg har gjort redo, för att vi skulle utföra dem, där vi vandrar vägen 
fram. 

Bo Giertz missar en viktig detalj i sin översättning. Folkbibeln inleder versen 
med ”ty” — något som också grundtexten stöder. Det ordet visar oss att det 
som nu följer är en konsekvens av det som sagts innan. Här handlar det alltså 
om att vi är frälsta av nåd. Ty… hans verk är vi… Eller som det egentligen står 
bokstavligt: Vi är mästerverk […formade av Gud]. 

Den här versen handlar om att det finns en naturlig tjänst som följer med vårt 
lärjungaskap. Jakob berör det här i sitt brev där han framhåller att tro och goda 
gärningar är en oupplöslig enhet. Bara vi ser det i rätt ordning: frälsningen låter 
den helige Ande föda goda gärningar i vårt liv. Nu får vi inte läsa det här som 
att det är förutbestämt i detalj vad vi ska göra när vi blir kristna. Vi är inga 
marionettdockor i Gud hand. Men då vi samverkar med honom och hans vilja, 
finns det ändå en kallelse vi fått. Att bli kristen är att gå in i en tjänst. Och det 
är något som Paulus utvecklar längre fram i kapitel 4-6. 

För att sammanfatta detta så talar vers 1-10 om att människan var andligt död 
och förtjänade Guds vrede, men genom Guds nåd har han erbjudit oss 
frälsning genom tron. Kristna är Guds redskap genom vilka han utför goda 
gärningar. 
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Efesierbrevet 2:11-22 
 	  

Jag ska inte ägna så mycket tid åt att repetera det vi rörde vid förra gången, men 
då gick vi igenom Ef 2:1-10. Vid det här laget kommer du nog ihåg att Paulus i 
första kapitlet talar om vår position i Jesus. Hela brevet kan sägas vila på den 
tredje versen som talar om att vi är välsignade i Jesus. Grekiskan lär oss att han 
där pekar på en speciell tidpunkt, och med hjälp av Calvins definition av Guds 
välsignelse som hans godhet i handling, förstår vi att det är korset som är det 
Paulus syftar på. 

I andra kapitlet talar så vers 1-10 om att människan var andligt död och 
förtjänade Guds vrede, men att Gud genom sin nåd har erbjudit oss frälsning 
genom tron på Jesus. Slutligen såg vi att kristna är Guds redskap genom vilka 
han utför goda gärningar. Vi är som Kristi kropp, och du kommer ihåg att själva 
huvudtemat är församlingen i brevet, hans händer, fötter och mun i en värld 
som är på väg mot undergång. Idag fortsätter vi från Ef 2:11. Vad Paulus 
kommer in på i det här avsnittet är synnerligen intressant, och det är inte minst 
aktuellt i vår tid av olika anledningar. (Bo Giertz) 

Ef 2:11 
Kom därför ihåg, att ni en gång levde som hedningar på världens vis 
och fick heta oomskurna av dem som kallas omskurna (fast bara 
utvärtes, av människohand!). 

Vi behöver påminna oss om var Efesus låg någonstans. Staden Efesus var en stor 
hamnstad och en av Romarrikets största städer. Om du tänker dig dagens 
Turkiet och västkusten mot Grekland, så hittar du Efesus strax söder om den 
nutida staden Izmir. Det bibliska namnet på den staden är Smyrna.  

Som hamnstad var det ett sammelsurium av människor och kulturer som 
samlades och blandades. Vi såg i Kolosserbrevet, som är ett tvillingbrev, just hur 
församlingen drabbades av att den kristna tron hotades av att blandas upp av 
allehanda villoläror. Men det var ju inte bara det som hotade församlingen. 
Paulus hade ett följe av judaister som hela tiden arbetade mot honom. På plats 
efter plats märker vi att det finns en svans som försöker tvinga hedningarna att 
bli judar. Galaterbrevet kanske är den tydligaste polemiska skriften i den saken, 
men vi ser ju också hur det så kallade apostlamötet i Apg 15 är en följd av 
detta. Det är den spänningen som Paulus nu lyfter fram när han talar om de 
som är omskurna och de omskurna hedningarna. 
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Men samtidigt är det inte den teologiska spänningen som vi i första hand ska 
tänka på när vi läser dessa verser. De finns där och vi behöver vara medvetna 
om det. Men ytterst är det inte frågan om en hedning ska gå in under den 
judiska lagen som aposteln talar om. Det är något mycket större. 

Ef 1:12-16 
På den tiden levde ni utan Kristus, utestängda från medborgarrätten i 
Israel och främmande för förbundets alla löften, utan hopp och utan 
Gud i världen. Men nu, i Kristus Jesus, har ni som förut var fjärran 
kommit nära, i kraft av Kristi blod. Ty han är vår frid, han som har gjort 
de båda till ett och brutit ned den skiljemur, som fiendskapen hade rest 
emellan oss. Genom sitt liv och sin död satte han lagen ur kraft med 
dess bud och krav, för att han i sig själv skulle skapa en ny människa av 
de två och så stifta frid. Han skulle förena de båda i en och samma 
kropp och så försona dem med Gud på korset. Så dödade han i sin 
person fiendskapen. 

Det finns två parallella tankar i det här avsnittet. Jag ska försöka att reda ut dem 
på ett så pedagogiskt sätt som möjligt. Så här kan det se ut: 

De två till ett — En ny människa — Förena de båda 
Skiljemuren — Lagen ur kraft — Försona 

Den första tankelinjen tar upp relationen mellan förbundsfolket, judarna, och 
församlingen. Låt oss börja där. 

Backar vi ända till Bibelns tredje kapitel, får vi läsa om syndafallet. Följden av 
Adam och Evas synd och uppror mot Gud, var att harmonin och enheten i 
Guds skapelse förstördes. Först ser vi hur det blir en skilsmässa mellan Gud och 
människorna. Sen ser vi hur splittring och våld tränger sig in människor mellan 
också. Det är syndens natur. Den splittrar och söndrar. Gud var givetvis inte 
nöjd med detta tillstånd. Redan innan skapelsens morgon hade han det här 
klart för sig, och framför allt så var planen för upprättelse och helande klar. 
Hela den här tanken blir väldigt uppenbar i tvillingbrevet till församlingen i 
Kolosse, där Jesus pekas ut som nyckeln.  

Om vi sedan går fram några kapitel hittar vi berättelsen om Noa. Gud kallar 
honom och visar oss frälsningens väg. Med början efter syndafloden får vi följa 
Guds plan för vår frälsning. Allt i Bibeln handlar om det. Allt i Gamla och Nya 
Testamentet rör på olika sätt vid denna fråga. Därför kan vi inte heller varken ta 
bort eller lägga till något. Bibeln är en objektiv auktoritet som ligger utanför 
våra möjligheter. Vi kan bara förhålla oss till den, men vi kan inte göra något åt 
dess innehåll. 
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Du känner till berättelsen hur Noa blev berusad efter syndafloden. Ham ser sin 
överförfriskade far och gör sig lustig, medan Sem och Jafet i vördnad går 
baklänges in och täcker hans nakenhet. När Noa nyktrat till profeterar han över 
sina söner, och grunden för förståelsen är hur de tre har förhållit sig till sin 
fader. 

Den här linjen får vi sedan följa genom Bibeln. Ham är bilden för de som går 
förlorade på grund av sin felaktiga relation till fadern. Sen är det då Sem och 
Jafet vilket är vad Paulus nu talar om. Och för att verkligen förstå hur allt det 
här hänger ihop, kan det vara värdefullt att snabbt se just hur Bibeln låter detta 
växa fram steg för steg. 

Sem är den förstfödde och därför står han i en speciell relation till Noa. Inte för 
att han är mer värd än de andra. Men det ligger en genomgående tanke i Bibeln 
om det heliga över den som öppnar moderlivet. Därför har också Sem en unik 
och speciell position som den förstfödde. Han är en bild för semiterna, alltså 
det judiska folket. De är Guds förstfödde, och utan att fördjupa sig i några 
detaljer här, så är det miljön som Gud etablerat på jorden för frälsningen. Vi vet 
till exempel av Jesu samtal med den samariska kvinnan, hur Jesus säger att 
frälsningen kommer från judarna (Joh 4:22).  

Den tredje personen som vi har här är Jafet, och han är bilden för församlingen. 
Han bor i Sems tält och det finns en samhörighet dem emellan som skiljer mot 
Ham. Två personer men samma hus. Det finns även en avgörande skillnad här. 
Sem är just miljön för Frälsarens ankomst, men det står i Första Mosebok att 
Jafet ska utbreda sig. Redan där talar Gud om församlingens missionskallelse. 

Nu är det här som sagt inte en isolerad text. Det är källan till den linje som vi 
sedan kan följa genom Bibeln. I berättelsen om Rut har du nästa intressanta 
beskrivning av detta. Du kanske minns att Noomi, Semiten och judinnan, 
lämnar Betlehem då det blir hungersnöd. De hamnar i Moab där hennes båda 
söner gifter sig. Den ena med Rut och den andra med Orpa. Noomis man och 
söner dör, och hon väljer att gå tillbaka till fadershuset i Betlehem. Orpa och 
Rut är beredda att bryta upp med henne, men hon säger att de inte behöver. 
Orpa avstår då dock och står i förlängningen av Ham som hamnar utanför. Rut 
säger dock att hon följer Noomi, eftersom hennes Gud är Ruts Gud. Sedan läser 
vi att Rut klamrar fast vid Noomi — bokstavligt betyder det att de blir ett kött. 
Samma ord som används om äktenskapet i Första Mosebok.  

Den här bilden följer med också in i Nya Testamentet. I liknelsen om de tre 
som fick talenter att förvalta har du samma mönster, där han som grävde ner sin 
talent också är bilden för de som inte har plats i Guds rike på grund av det val 
man gör.  

© 2017 Daniel Ernvik �12



Vi får alltså påminna oss om samhörigheten mellan det judiska folket och de 
som kommer till tro på Jesus. Vi är ett kött, för att åter hänvisa till Rut och 
Noomi. Vi bor i samma tält, för att hänvisa till Jafet och Sem. Det finns 
ytterligare sammanhang i Bibeln för att förtydliga omöjligheten att skjuta det 
judiska folket åt sidan. 

Martin Luther blev Guds redskap för en stor reformation på 1400- och 1500-
talen. Katolska kyrkan hade en korrumperad såväl som gärningsinriktad prägel, 
och det stora var att Luther främst utifrån Romarbrevet talade om att det är 
genom tron, inte gärningar, vi blir rättfärdiggjorda. Jag brukar använda den 
svenske teologen Anders Nygrens tankar när jag talar om detta. Han menade, 
som många andra, att kärnan i Romarbrevet är kapitel 5-8. Nygren framhåller 
att de kapitlen handlar om frihet från Guds vrede, synden lagen och döden.  

Sen, i kapitel 9-11, tar Paulus upp frågan om Israels utkorelse, fall och deras 
upprättelse. Många teologer har svårt med det och vissa går så långt att de 
säger att det är ett senare tillägg av någon annan än Paulus. Vad jag menar, är 
att de fyra huvudkapitlena (om man får kalla dem det) är helt beroende av de 
tre kapitlena om judarna. För i elfte kapitlet talar aposteln om att vi som 
inympade hedningar inte kan förhäva oss. ”Om förstlingsbrödet är heligt, är 
degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga.” (Rom 11:16) Och i 
den tjugonionde versen brister han ut att Gud inte kan ångra sina gåvor och 
kallelse. Alltså: Om inte löftena till Israel och det judiska folket inte längre 
gäller - hur kan vi då vara säkra på att vår frälsning håller? 

De två till ett — En ny människa — Förena de båda 
Skiljemuren — Lagen ur kraft — Försona 

Låt mig avsluta den här första linjen med att ta dig med till Rut igen, för där 
hittar du ytterligare en tolkningsnyckel. Den hör egentligen inte hit i just det här 
ämnet, men den kan vara intressant att visa på för att framhålla hur allt det här 
hänger ihop.  

Noomi är som sagt bilden för det judiska folket och Rut är bilden för 
församlingen. Noomi kommer tillbaka till Betlehem, bilden för Israel, innan 
hon möter Boas, som är bilden för Messias. Genom att hennes söner dog 
barnlösa riskerade släktnamnet att dö. Därför behöver hon återlösaren. Den 
som stod närmast kunde inte fullgöra sitt uppdrag eftersom han var oförmögen 
att ge liv. Därför gick uppgiften vidare till Boas. Du minns hur Rut plockade ax 
på hans åker och hur de sedan gifte sig. Den bilden lär oss att det judiska folket 
kommer hem till Israel innan de funnit Messias (1948). Och jag tror att Guds 
plan är att församlingen (Rut) har en avgörande roll att spela för att judarna 
(Noomi) ska finna Messias. 
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Så här långt kan vi alltså av den första tankelinjen förstå att det inte går att hitta 
något stöd för en så kallad ersättningsteologi i det här avsnittet. Församlingen 
tar inte över löftena som Gud gett förbundsfolket, eftersom det finns allt för 
många andra bibelställen som talar emot det. Rörelsen i detta ser vi också i 
Gamla Testamentet från att Jafet bor i Sems tält till att Rut klamrar fast vid 
Noomi — alltså blir ett kött. Det är samma ord här som det som används för 
äktenskapet i 1 Mos 2:24. Precis som vi framhåller att äktenskapet är en del av 
själva skapelseordningen, måste vi förstå att relationen mellan förbundsfolket 
och församlingen också är en del av Guds skapelseordning.  

På den basen kan vi gå vidare och titta på den andra utvecklingslinjen. 

De två till ett — En ny människa — Förena de båda 
Skiljemuren — Lagen ur kraft — Försona 

Vad det andra ledet gör, är att det tar upp förutsättningen för detta. Den rivna 
skiljemuren är en bild för templet. Dels vad gäller väggen mellan hedningarnas 
och judarnas förgårdar, men framför allt har det med förlåten och det allra 
heligaste att göra. Vi kommer alltså nära den djupaste kärnan i försoningens 
hemlighet nu.  

Bara för att visa hur Gud vävt samman allt i Bibeln, kan vi återvända till 
berättelsen om Rut. Vi brukar ju bara tala om Boas som är den återlösare som 
hon gifter sig med. Men läser man noga ser man att det faktiskt finns en 
återlösare som kommer före.  

Rut 3:12 
Det är sant att jag är din återlösare. Men det finns en annan återlösare, 
som står dig närmare än jag. 

Rut 4:5-6 
När du köper marken av Noomi, då köper du den också av den 
moabitiska kvinnan Rut, den dödes hustru, för att uppväcka den dödes 
namn över hans arvslott. Återlösaren svarade: Då kan jag inte lösa in 
den, för då skulle jag skada min egen arvslott… 

Den första återlösaren som står närmast Rut är en bild för lagen. Men lagens 
problem är att den inte kan ge liv. Därför måste den första återlösaren avstå. Då 
kommer Boas in i bilden. Han kan ge liv, och därför är han en bild för Jesus. 
Den tanken ligger bakom när Paulus nu talar om att Jesus tagit bort fiendskapen 
som bland annat yttrar sig i lagen med dess bud och stadgar. Vi kan gå till ett 
ställe i Romarbrevet för att förstå det. 
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Rom 10:4 
Lagen har nämligen fått sin ände i Kristus till rättfärdighet för var och 
en som tror. 

I tredje kapitlet har Paulus talat om att lagen gavs för att vi ska få insikt i vad 
synd är. Det är också lite av det han rör vid i början av Efesierbrevets andra 
kapitel som kontrasterar synd och nåd. Men här i Rom 10:4 säger aposteln att 
lagen har fått sin ände, sitt slut, i Kristus. Det är egentligen en halv sanning, för 
det grekiska ordet som Paulus använder markerar inte slutet på en period, utan 
talar snarare om att något har förts till sin fullkomning. I Matt 5:17 talar Jesus 
om att han inte kommit för att upphöva lagen utan för att fullborda den. I den 
grekiska texten står det ett annat ord för fullborda. Bokstavligt handlar det dock 
också om att fylla upp. Att fullborda i varje del, att göra något fullkomligt.  

Den första återlösaren, lagen, är alltså inte något negativt. Vi behöver den för 
att, precis som vi rörde vid i början av Efesierbrevets andra kapitel, förstå vårt 
behov av frälsning. Vi människor är ofullkomliga och kan aldrig klara av att leva 
det liv som Gud vill att vi ska leva. Därför kom Jesus. Han förde livet till dess 
fullkomning. Han levde efter lagen och bröt inte mot ett enda bud. Därför var 
han oskyldig när han avrättades i vårt ställe.  

Det Jesus gör handlar om en försoning både mellan Gud och människan, såväl 
som mellan förbundsfolket och församlingen. Från att Sem och Jafet bodde i 
samma tält, såg vi att Rut klamrade sig fast vid Noomi, till att Paulus nu talar 
om att Gud i Jesus skapat en ny människa av de två. Vi är inte längre jude eller 
grek, slav eller fri… Vi är ett i Jesus. Enade och försonade med varandra såväl 
som med Gud.  

Ef 2:16 
Han skulle förena de båda i en och samma kropp och så försona dem 
med Gud på korset. Så dödade han i sin person fiendskapen. 

Sedan fortsätter aposteln med att tala om detta 

Ef 2:17-18 
Och nu har han kommit och förkunnat det glada budskapet om frid för 
er som var fjärran och frid för dem som var nära. Ty genom honom har 
vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 

Här kan det vara värt att se hur Paulus i den artonde versen talar om att ”vi 
båda”. Vi behöver alltså vara klara över att förbundsfolket och församlingen 
fortfarande har sina rötter i Sem och Jafet. Vi blir inte judar när vi kommer till 
tro, och judarna blir inte hedningar när de kommer till tro. Vi är vad vi var från 
början, men ändå är vi enade och ett i Anden. 
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Om vi för ett ögonblick tänker på apostlamötet som vi läser om i Apg 15, finner 
vi också ledtrådar till hur det här fungerar i praktiken. Anledningen till mötet 
vad ju just spänningen och konflikten mellan judaisterna och Paulus. Inför 
apostlarna i Jerusalem får Paulus vittna om hur Gud inte gjort någon skillnad på 
jude och grek (Apg 15:9). Det är också något församlingen i Jerusalem gläds 
över.  

Ef 2:19-22 
Alltså är ni inte längre främlingar som saknar hemortsrätt. Ni har fått 
medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på 
apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus 
själv. I honom fogas det samman, allt det som bygges, och reser sig så 
till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni tillsammans med 
oss andra uppbyggda till en Guds boning, i Anden. 

Folkbibeln översätter ”gäster och främlingar” där Giertz översätter Guds 
husfolk. Med hus menades på den tiden alla som lydde under en husfader. I 
huset fanns tryggheten och omsorgen. Tillsammans är Messiastroende judar och 
Jesustroende hedningar en familj som lever under Guds beskydd. Gud har 
välkomnat oss i sin familj och vi lever under hans beskydd. 

Sedan talar han om att Jesus är hörnstenen. Det var den första stenen man lade 
vid husbygget, och den hade två uppgifter. Dels var den upp hela bygget, dels 
blev den riktningsgivare för bygget. När man byggde förhöll man sig alltid 
utifrån just hörnstenen när de andra bitarna fogades till. Summan av den bilden 
är att det inte går att bygga huset utan hörnstenen, och lika litet går det att leva 
det sanna och verkliga livet utan Jesus. Det är ju det Satan försöker lura oss till, 
att ersätta Jesus. Eller plocka in massa andra saker vid sidan om. Men det går 
bara att ha en hörnsten, och i en människas liv kan Jesus omöjligt vara Herre 
om man försöker lägga till andra saker. 

Apostlarna och profeterna byggde på den grunden. De stod stadigt på Jesus, 
och hans Ande verkade i och genom dem. När vi läser Nya Testamentet, ser vi 
att församlingen var utsatt för många frestelser i form av villoläror, avgudar och 
annat. Men vi kan lära oss av deras konsekventa hänvisning till grunden och 
dess oföränderlighet. Man tillät aldrig villolärorna att få fäste. Man lät inte tid 
och kultur omforma evangeliets sanning. Man anpassade sig aldrig, utan var 
istället mån om att vara ett ljus i en mörk värld, ett salt i en rutten kultur. 

Det här är sanningar som församlingen av idag många gånger behöver 
upptäcka på nytt. Allt för ofta gör vi precis motsatsen till vad apostlarna och 
profeterna gjorde. Men allt vi behöver finns i Bibelns förkunnelse. Därför 
påminner vi oss om hörnstenen Jesus var apostlarna och profeternas grundval. 
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I det finns sanningen. Vi är, som Petrus själv skriver, levande stenar som byggs 
upp till ett andligt hus (1 Petr 2:5). Sedan fortsätter Petrus med samma tanke 
som Paulus om hörnstenen, Jesus Kristus, som är församlingens grund. När 
Petrus och Paulus talar om att vi ska bli uppbyggda till en Guds boning, är det 
inte alls fråga om att vi själsligt och eller emotionellt ska växa till som lärjungar. 
De menar att det är bokstavligt som vi var och en är nödvändiga delar av Jesu 
församling.  

Till sist kan det vara värt att åter påminna om detta uttryck ”i honom” som 
återkommer ständigt i brevet. Jag tror det är tolfte gången han nu säger ”i 
honom” när Paulus säger att det är i Jesus vi blir uppbyggda. Det är, som jag 
sagt många gånger, den helt avgörande tanken i Efesierbrevet: Det är i Jesus 
livet finns. Ingen annanstans.
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