
INSLÄPPTA AV NÅD 
 

Ef. 2:12-13 

Svenskarnas inställning de senaste 50 åren. Under framgångsåren: Gud finns inte så det betyder 

inget att söka honom. Under senare tid: Gud finns och jag hittar honom själv. 

 

Bibeln: Du är chanslös utan Guds hjälp. Hittar honom inte på egen hand. 2:1-3 Utestängd från 

gemenskapen och Guds folk (Israel). Men av nåd får du komma in. Jesus är vägen in. Ett nytt folk av 

de judar och hedningar. V.14 

 

Mänskliga rättigheter. Ingen självklarhet. En filosofi som utvecklas i o med upplysningen. Många 

länder i världen tycker inte alla har samma rättigheter. Slaveri, segregering, diskriminering.  

Tanken om mänskliga rättigheter utvecklas i den kristna världen (Europa och USA).  Allas lika värde 

inför Gud. Den allmänneliga kyrkan.  Alla folk och stammar.  

Vi har ingen medfödd rätt-  eller kunskap – till/om Gud. 

Därför viktigt att få kunskap om Gud. Att bli frälst. Att bli en del av församlingen. 

 

I. Innan Jesus 

a) Gud utväljer Abraham till stamfader för Israel. 

b) Genom Abraham ska alla folken bli välsignade. 

c) De får Gud lag – Guds vilja. 

d) Israel blir världens ljusbärare. Uppenbarelse om Gud. 

e) Jesus föds som jude.  

f) Endast genom att bli judisk bli en del av Guds folk. De fick inte ha gemenskap med 

hedningarna.  

 

II. Efter Jesus 

a) Gud välkomnar alla folk till en ny gemenskap. V19 

b) Vägen är inte genom filosofi. (Kunskap) 1 Kor. 1:20 

c) Inte genom egna ansträngningar. (Laggärningar) Apg. 15:9-11 Se v 10* 

d) Vägen går genom Jesus. Tron på Jesus. 

e) Vi blir insläppta av nåd. Utan förtjänst. 

f) Judarna har kvar sin unika ställning. Men Gud skapar ett nytt folk av både judar och 

hedningar som ska bära hans vittnesbörd till alla folk. 

g) Därför kan man ha gemenskap med en kristen Kines, arab eller amerikan. 

 

III. Vårt gensvar 

a) Finns bara vägen framåt – genom Guds nåd. Det nya förbundets folk. 

b) Vänder vi tillbaka till lagen (tiden innan Jesus) så finns det inget hopp. Man kan inte 

bli frälst genom att hålla lagen i på egen hand. Funkade inte för judarna. Inte enligt 

Petrus och Paulus.* 



c) Att tro på Jesus och vara uppfylld av Anden gör att vi uppfyller lagen. Gal. 5:22–23 

d) Att återvända från nåden till lagen ger ingen frid. 

e) Även lämna våra idealistiska föreställningar om hur vi ska vara som människa. 

Dömande. Syndakatalogen, det rätta samfundet, den rätta ledaren, den optimala 

tron. Den perfekta historiska kyrkan. Rättfärdighetsregister.Lagiskt.  

 

Uttryck i NT. En tro som är verksam genom kärlek. (Gal. 5:6) Se även 1 Kor 13:1 ff Ps 39.  Inte 

perfekt men längtar efter det rätta. Söker Guds vilja i allt och väntar på Guds kraft. 
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