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I det tredje kapitlet av brevet till efesierna talade Paulus om för dem att den 
försoning Jesus gett på korset var grundlagd före skapelsen. Han kallade det för 
Kristi mysterium. När Paulus talade om att vara en fånge i Kristus, var detta en 
hänvisning han blev gripen av Jesus på väg till Damaskus. Sannolikt hade han 
berättat denna sak under sin pastorstid i kyrkan i Efesus. Ef. 3:1; Apg. 9:1-18 

KRISTI MYSTERIUM 
För att fullständigt kunna förstå detta begrepp, behöver vi en bakgrundsstudie. 

1. Bibeln lär att Gud är evig; han har alltid existerat och kommer alltid att 
göra det, utan början eller slut. 5 Mos. 33:27; Jes. 45:21-22; 46:9-10; 
Rom. 1:20; Hebr. 13:8. 

2. Någon gång i evigheten, fattade Gud Fader, Gud Sonen och Gud den 
Helige Ande beslutet att skapa människorna. 1 Mos. 1:26-27 

3. Beslutet att Jesus skulle bli betalningen för människornas synd fattades i 
Himlen före skapelsen Upp. 13:8 

4. Ingen visste något om den frälsningsplan som färdiggjorts i Himlen och 
som inte var till fullo uppenbarad förrän efter Jesu uppståndelse. Ef. 3:2-5;  
1 Kor 2:6-8 

5. Guds stora mysterium var att Gud hade en plan för Israels barn men 
också för alla andra folk på jorden. vers 6 

6. Paulus utsågs att meddela denna stora nyhet till hedningarna. vers 7-9 
7. Kristi kyrka visade änglarna Guds stora visdom, men inte ens de har full 

inblick i detta mysterium. vers 10-11 
8. Fatta mod av denna sanning! vers 12; Hebr. 10:19-23 

 PAULUS UPPMANAR 
För att denna stora sanning blivit känd bland de kristna, sade Paulus till kyrkan i 
Efesus att mäta bredden, längden, djupet och höjden av Herren Jesu Kristi 
härliga evangelium. Ef. 3:13-21 
 

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som 
hur du avslutar din bana! 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  
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