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En ny skapelse 
Emil Söderström I Evangeliet till alla folk I Del 4 av 13 

Sammanfattning 
Jesus har försonat världen och människorna med sig själv genom sig själv. I honom blir människan 
en ny skapelse. Det gamla är förbi och det nya har kommit. Gud tillräknar inte längre människan 
sin synd utan ger försoning. 

I den här världen är det lätt att jämföra sig. Mycket handlar om att prestera. Vi för ofta över 
prestigen till vår tro. Vi tror lätt att våra handlingar avgör vår närhet till Gud, trotts att han redan 
dött för oss. Men det finns inget vi kan göra för att bli mer eller mindre rättfärdiga inför Gud. han 
har redan gjort allt. Vi ska inte göra det perfekta, Jesus har redan gjort det och han sträcker sig 
efter oss och bor i oss. Vi är alla unika och Gud vill ha våra gåvor och vår personlighet precis som vi 
är, och i den roll han har för just oss. I den processen får vi formas mer som honom och vi får ge 
vidare. När vi växer och blir mer lika honom får människor se förvandlingen och vem han är genom 
oss. Vi går med honom, vi kan misslyckas ibland, men när vi tar det till honom får vi börja om på 
nytt. Du är unik och han kommer fullborda det han har påbörjat i dig. 

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Vad innebär det för dig att Gud försonat dig med sig själv? Utveckla. 
- Vad innebär det att vara en ny skapelse? 
- Vem har Gud kallat just dig, med dina egenskaper, färdigheter och personlighetsdrag, till att 

vara? Reflektera. Hur kan det vara en välsignelse för andra? 
- Händer det att du ser på din Gudsrelation med prestige? Vad kan du göra för att släppa 

prestigen? 

Bibelställen 
- 2 Korintierbrevet 5:17-19 
- Efesierbrevet 3:18-19 
- Filipperbrevet 1:6 
- Filipperbrevet 3:12-16
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