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Gud [har för oss] gjort [Jesus Kristus till vår] vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning 

(1 Korintierbrevet 1:30)
 
Inledning.
Förra söndagen talar jag om det att det allra viktigaste för oss är att Jesus Kristus blivit 
korsfäst för våra synder. Idag vill jag fortsätta på samma tema men från en annan 
synvinkel, där vi skall titta lite grann på innebörden av att Jesus dött för oss. 

Vi ska läsa en bibeltext från 1 Korintierbrevet kapitel 1 som kommer direkt före den text vi 
läste förra söndagen.

Bibeltext.
 Honom [Gud] har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till 
vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det skall ske som står skrivet: "Den 
som berömmer sig skall berömma sig av Herren." (1 Kor 1:30-31 SFB)

Predikan.
1. Paulus säger till församlingen: Ni är i Kristus Jesus

1. Allmänt: alla människor rör sig i någon mening i Sonen eftersom han är universums 
sammanhållande princip, inte så att de står i rätt förhållande till honom, men han är 
den sfär som allt är skapat i och han är den kraft som håller samman alltsammans 
(Hebr 1:2-3, Kol 1:15-18). Ibland inbillar vi människor oss att vi är universums 
centrum, men det är fel. Det är Kristus Jesus som är universums centrum.

2. Speciellt: de som tagit emot frälsningen genom omvändelse och tro har kommit in i 
Kristus Jesus, och förblir i Kristus Jesus så länge de vandrar med honom. I vår text 
är det denna senare betydelse som avses. Vi blir frälsta och döpta in i Kristus (Rom 
6:3-6), och vi lever våra liv i Kristus, för att efter den yttersta dagen få vara med 
Kristus (1 Tess 4:17).

2. Därför: Gud skall visas tacksamhet för det frälsningsverk han har gjort
1. Gud har gjort -- inte vi själva har placerat oss i Kristus Jesus, utan Han har gjort det. 

När det gäller frälsningsverkets planläggning, genomförande och slutförande så är 
vi människor passiva åskådare till vad Gud har gjort, gör och kommer att göra. Inget 
vi kan göra kan tillföra något till frälsningsverket där Gud gjort Jesus Kristus till den 
som alla knän skall böjas för (Fil 2:10-11)
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2. För oss -- även om vi nu är passiva åskådare när det gäller frälsningsverket genom 
Jesus Kristus, så är det ändå vi människor som är föremålet för Guds frälsande 
verk, inte på grund av våra förtjänster utan på grund av hans stora kärlek (Joh 
3:16). 

3. Honom har vi att tacka -- eftersom frälsningen är Guds verk för oss, och vi inte har 
frälst oss själva, så är det rätt att visa stor tacksamhet

3. HUVUDPUNKTEN: Innebörden av frälsningsverket är att Kristus blivit vår vishet, 
rättfärdighet, helgelse och återlösning. 
1. Vi går igenom dessa saker i tur och ordning, men i en annan ordning än de kommer 

i texten för att det skall bli lättare att förstå . Men först: verbet ”har blivit”, betyder 1

”generera, orsaka”, och står i aorist, vilket innebär att denna förändring är orsakad 
av en avslutad handling i det förflutna och att vi i nuet och för all framtid har vad 
Gud gjort Kristus till för oss tillgängligt 24-7-365

2. Jesus Kristus har blivit vår återlösning
1. Vad innebär det att Jesus Kristus blivit vår återlösning? Det grekiska ordet är 

apolytrosis, och betyder ordagrant att någon släpps fri efter att full betalning eller 
lösensumma erlagts. 

2. När Jesus dog på korset betalade han priset för vår befrielse från vår 
syndaskuld. Det är oerhört viktigt att vi förstår VARFÖR Jesus måste dö. Guds 
godhet, helighet och rättfärdighet gör att människan måste dömas (döden dö, se 
1 Mos 2:17) för hennes ondska och synd (1 Mos 6:5). Guds godhet och det 
faktum att han är hela världens domare gör att han inte kan frikänna 
brottslingen, för att frikänna brottslingen är en styggelse. Lite tillspetsat: om Gud 
är god kan han inte hur som helst förlåta dig och mig. Någon måste dömas, 
någon måste dö. Det borde vara du och jag, men det måste bli du och jag eller 
någon annan. Denne någon annan blev Jesus, som genom att bära alla 
mänsklighetens synder betalade den gudomliga rättvisans pris för våra själar. 
Han erlade full betalning för våra liv genom att offra sig själv, trots att han var 
oskyldig. Därigenom kan Gud både döma synden och frikänna syndaren 
samtidigt. På det sättet har Jesus återlöst oss, blivit vår återlösare och vår 
återlösning. 

3. Det kanske kan vara intressant att veta att ordet frälst kommer från frihalsad, 
som betyder att ha blivit befriad från en halsboja. Hade vi inte Kristus i våra liv 
vore vi som slavar, men genom hans nåd har vi blivit återlösta. 

4. Så ofta vi känner oss bundna och jagade av synden eller Åklagaren, så skall vi 
veta: Jesus är vår återlösning, i honom är vi frikända och frisläppta!

5. Historisk notis: de som tvivlar på att Gud behövde försona världen med sig och 
inte bara kunde efterskänka skulden, brukar ställa frågan: vem betalade Gud 
lösensumman till? Sig själv, djävulen eller någon annan? Genom att ställa 
frågan så får man det hela att verka ologiskt, eftersom det inte finns någon att 
betala till. Men det rätta svaret är faktiskt att Gud Sonen betalade skulden till 
Gud Fadern. Vår återlösning skedde utifrån en uppgörelse inom gudomen så att 
både Guds godhet, kärlek, helighet och vrede fick sin rätta plats.

3. Jesus Kristus har blivit vår rättfärdighet
1. Vad innebär det att Jesus Kristus blivit vår rättfärdighet? Det grekiska ordet är 

dikaiosynē, och det betecknar det tillstånd en människa är i som är i rätt 
förhållande till Gud, en Gud som i sig själv är rättfärdig. Rättfärdighet i Bibeln är: 

 Det är märkligt att se hur Paulus vänder på tågordningen och nämner vishet först, trots att den pånyttfödda 1

människan erfar de andra sakerna före att visheten växer till. Men det kanske beror på att 1) alltsammans 
finns tillgängligt i Kristus från första stund människan kommer till tro, och 2) bibelversen kommer i slutet av 
en diskussion där Paulus jämfört mänsklig vishet med gudomlig dårskap.
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1. Ett tillstånd där man är som man borde vara: integritet, dygd, ett rent liv, 
riktighet, korrekt tänkande, känsla, och agerande. 

2. Bibelns klara undervisning är att ingen människa är rättfärdig (Rom 3:23)
2. Men Jesus var rättfärdig och bar vår orättfärdighet på korset så att vi kunde bli 

rättfärdiga:
1. Som svaga människor blir vi aldrig rättfärdiga i oss själva (Rom 3:9-20)
2. Men vi får genom tron tillräkna oss Jesu rättfärdighet eftersom vår egen 

orättfärdighet dog bort med Jesus på korset. Detta är en mycket juridisk 
term: den som är rättfärdiggjord har blivit frikänd på någon annans meriter.

3. Gud verkar sedan genom pånyttfödelsen och helgelsen, se nedan, mer och 
mer rättfärdighet i oss. Det sägs att Billy Graham sa en gång: Gud älskar dig 
som du är, men han älskar dig för mycket för att låta dig förbli som du är. 

3. Den viktiga poängen är dock den att trots att vi behöver helgelsen också, så är 
vi redan rättfärdiga i Kristus. När Gud ser på dig ser han den rättfärdighet som 
kommer från Jesus, och därför är du redan som du borde vara, i Kristus, och så 
länge du stannar i Kristus har du frid med Gud

4. Jesus Kristus har blivit vår helgelse
1. Vad innebär det att Jesus Kristus blivit vår helgelse? Det grekiska ordet är 

hagiazō, och det betyder att rena på utsidan och insidan, separera från profana 
ting och avskilja för Gud.

2. Bibeln säger tydligt att Gud är helig, och utan att vi blir heliga kan vi inte ha 
gemenskap med Gud (Hebr 12:14). Problemet är att vi människor genom vår 
synd är orenade, och vi kan inte helga oss i tillräcklig grad för att kunna nå Gud.

3. Men Jesus var helig och genom tron på honom får vi tillräkna oss hans helighet 
och han verkar också helighet i oss, framför allt genom den helige Ande som bor 
i oss. Steg för steg förändrar han oss till att bli allt mer lika honom själv. Varje 
dag är en process av omvändelse, förlåtelse och upprättelse.  

5. Jesus Kristus har blivit vår vishet
1. Vad innebär det att Jesus Kristus blivit vår vishet? Det grekiska ordet är sophia 

och betecknar mänsklig eller gudomlig vishet och kunskap. Vilken sorts vishet 
beror på sammanhanget ordet används i.

2. När Paulus talar om vishet i 1 Korintierbrevet talar han om två olika sorters 
vishet: 
1. Världens vishet, den som inte förde människor till Gud (1 Kor 1:21), som är 

en dårskap för Gud eftersom den förnekar hans herravälde och sätter 
människan i Guds ställe (Rom 1:21-22) och leder henne in i ett självpåtaget 
mörker där sanningen byts ut mot lögnen)

2. Guds vishet, den vi finner i evangeliet och vars innersta kärna är Jesu död 
på korset där han besegrade det onda och som bara kan uppenbaras genom 
Anden för den som tror (1 Kor 2:6-10)

3. Dessa två sorters vishet ligger i strid med varandra och är helt diametralt 
motsatta. Världens vishet utesluter Guds vishet och Guds vishet utesluter 
världens vishet och de har inget gemensamt. 

4. När Paulus nu säger att Kristus blivit vår vishet, så menar han att vi fått och skall 
få våra sinnen förnyade (Rom 12:2) så att vi ser på oss själva, Gud och världen 
utifrån Jesus Kristus och hans död på korset. Korset och den frälsning som 
Jesus vann på korset blir som glasögon genom vilket vi tolkar allt. Det innebär 
också att vi inte mer kan ansluta oss till världens sätt att tänka och resonera, det 
kommer att bli dårskap för oss. Jesus blir allt för oss, och allt annat förlorar sitt 
värde: vi kastar det på sophögen för att vinna Kristus (Fil 3:8).

6. Att Jesus blivit vår återlösning, rättfärdighet, helgelse och vishet kan och ska också 
kunna ses i våra liv. Lite förenklat skulle man kunna säga att de betecknar stadier i 
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våra kristna liv och att dessa saker i tur och ordning men också parallellt växer 
fram, och att dessa saker är bevis (frukter) för att vi är pånyttfödda:
1. Vi kommer till tro på Kristus och omvänder oss och blir då förklarade rättfärdiga 

inför Gud. Detta är ett ögonblicks verk, ett underverk då vi blir födda på nytt (av 
Gud). Detta är återlösningen och rättfärdigheten.

2. På grund av denna återlösning och rättfärdighet kan Guds Ande verka helgelse i 
oss, dvs steg för steg göra oss mer lika Kristus göra oss heliga så att vi lever 
annorlunda än förut. Det händer att vi faller och syndar ändå, men så länge vi 
lever i omvändelse, är Jesus vår trofaste återlösare som inte sviker oss och som 
försvarar oss inför den Gudomliga domstolen och som låter oss tillräkna oss sin 
egen rättfärdighet

3. Med tiden växer vi även i kunskap och visdom kring Guds rike. Vi börjar tänka 
annorlunda, värdera saker och ting annorlunda, uppträda med större värdighet 
och känslighet för de andliga tingen.

4. Allt detta sker naturligtvis parallellt hela tiden, anledningen till att spalta upp det 
så här är enbart för att förenkla framställningen.

5. Ett varningens ord: om vi INTE ser något av dessa frukter i våra liv, så är det ett 
bevis för att möjligen aldrig har lärt känna Kristus. Bibeln varnar oss för att bära 
ett sken av gudsfruktan men inte vara tillgängliga för den förvandlande kraften (2 
Tim 3:5)

4. Herren själv är enda anledningen till berömmelse
1. De sista orden i vår bibeltext kanske är lite kryptiska, men betyder helt enkelt att 

eftersom allt som har med frälsningen att göra är Guds verk så är det enbart han 
som skall ha äran för det. Tacksamhet finns i början och slutet av texten!

2. Målet för frälsningen var att frälsa oss, men också att Guds namn skulle bli ärat och 
upphöjt. Det finns en djup hemlighet i Guds plan för världen, församlingen och dig 
och mig och det är att genom frälsningsverket uppenbara sin härlighets visdom för 
härskarna och väldigheterna i den himmelska världen (Ef 3:8-11). 

3. När vi ärar Gud för vad han gjort genom Jesus Kristus deltar vi i denna himmelska 
proklamation, trots att betydelsen av det kan framstå som en gåta för oss.

Avslutning.
Jag fick för många år sedan återberättat för mig om ett samtal mellan två män, en äldre 
och en yngre. Den yngre var mycket hängiven Herren och uttryckte sig ungefär så här: 
"Jesus är allt vi behöver", varpå den äldre mannen, som vandrat betydligt längre med 
Herren, svarade: "Nej, Jesus är allt vi har". Både hade rätt, men den äldre hade förstått 
kanske ett snäpp mer av Guds storhet och sin egen litenhet. Jesu försoningsverk och hur 
han blev till vår vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning är inte något vi lägger till i 
våra liv för att få det komplett, utan det är allt vi har. Allt annat är meningslöst utan honom 
och det han gjorde på korset på Golgata.
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