Efeserbrevet 2
v. 1 Adam døde åndelig den dagen han gjorde mot Guds
påbud. Også ble kroppen hans underlagt fysisk død.
v. 2 Den som ikke er frelst er åndelig død. Den lever i
ulydighet og under påvirkningen av denne verdens fyrste,
djevelen.
v. 3 Det er greit med djevelen at vi lever slike selvsentrerte
liv. Han vil ikke at vi skal bli gjort levende i Kristus.

v. 4-5 Guds kjærlighet var ikke det som frelste oss. (Joh. 3,16).
Nåde er ikke det samme som kjærlighet. Guds kjærlighet førte
til at Jesus kom og døde på korset for å betale vår syndegjeld.
Hans oppstandelse ved Gud er blitt vår rettferdighet og
salighets grunn. «Av nåde er dere frelst»!
v. 6-7 Vi sitter sammen med Jesus i himmelen i dag! Men
våre føtter er her nede. Våre føtter er Jesu føtter.
Stans opp og tenk på vår fremtid i Kristus Jesus.
Guds nåde er en overveldende rikdom.

v. 8-9 Frelsen er Guds nådegave. Frelsen er ikke av dere
selv, og ikke av gjerninger. Du kan ikke skryte av å være
frelst. Frelsen er av nåde til hver den som tror. (Joh. 1.12)
v. 10 Det nye mennesket er Guds verk.
Frelsens frukt er gode gjerninger.
Husk det vi lærte i Galaterbrevet. Vi skal vandre etter
Ånden ved kjærlighet.
v. 11 Jødene, ikke Gud, brukte navnet «uomskårne» på
hedningene siden de så ned på dem.
Jøder og hedninger er alle barn av Adam og på samme
plan som døde syndere.

v. 12-13 Landløftene til Israel hører ikke til hedningene
eller oss kristne. De gjelder fortsatt Jakobs barn.
Å ikke ha håp, og være uten Gud i verden er en
beskrivelse av en som er åndelig død.
Frelst er den som før var langt borte men som nå er
innlemmet i Kristi legemet, som er det nye tempelet.
v. 14-16 Tempelet hadde en hedningenes forgård som
var adskilt og ikke gav dem tilgang til hele området.
Ved Jesu blod har både jøder og hedninger fått tilgang til
Kristi legemet.

v. 17-18 Vår fred er Kristus. I Ham har vi tilgang til
Faderen i én Ånd.
Vi kan stå på likefot med alle frelste.
Det er ikke slik å forstå at Gud har løftet hedningene opp
på samme plan som jødene, men Gud har løftet både
jøder og hedninger opp på et helt nytt nivå.
v. 19 Borgerskap for alle troende i himmelen. Fil. 3,20
v. 20 Fundamentet til det nye tempelet er Kristus og hans
vitner som fører læren videre også i skriftlig form, det Nye
Testamentet.

v. 21-22 Salomos tempel er bakteppet for det som blir
skrevet om her.
I dag bor Gud i hver kristen ved Sin Ånd, og ikke i en
bygning gjort med hender. Gud bor ikke i en kirke eller et
bedehus, og når vi forlater dette rommet går Gud med ut.
I etterkant kan det være bra å lese Romerbrevet 5 som en
slags oppsummering. Særlig i lys av de første 10 versene i
Ef. 2.

