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EFESIERBREVET 
 
 

BAKGRUND 
 
Författare: Paulus (1:1, 3:1, "jag") 

 
Tid och Plats: C:a år 60 e.Kr. från fängelse i Rom. 
 
Mottagare: Församlingen i Efesos (1:1) – Troligen ett rundbrev till fler  

 församlingar. 

 
Efesos: Mindre Asiens mest betydande stad (300.000 invånare). Efesos var 

också centrum för dyrkan av gudinnan Artemis. 

 
Paulus besök i Efesos: Två gånger (Apg 18:18-21, 19:1-40, dessutom talde han 

till Efesos äldste i Miletos 20:13-38). 

       

Andra som besökt Efesos:  
Tychikos; brevbäraren (Ef 6:21, 2Tim 4;12, Paulus team Apg 20:4-5). 

Apollos, Priscilla och Aquila (Apg 18:24-27). 

Timoteos: (1Tim 1:3). 

Onesiforos: (2Tim 1:16-18, 4:19). 

Aposteln Johannes: Enligt traditionen (från år 70 eKr, se Upp 2:1-7). 

 

Huvudtema: Kristus och Församlingen 

 
Nyckelord: ”I Kristus” 

 

Nyckelvers: 1:3  

"Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all 

den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen." 

 

Huvudindelning  
I. Guds eviga plan med församlingen i Kristus 1:3-3:21 
II. Lev i enlighet med Guds plan i Kristus 4:1-6:9 
III. Möt ondskan genom att stå fasta i Kristus 6:10-20 
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GUDS UTVALDA FOLK I KRISTUS 
 

GAMLA TESTAMENTET 
1. Gud utvalde Abraham 1Mos. 12:1-3 

2. Gudsfolket i GT var utvalda i Abraham. 1Mos. 18:17-19 

3. Gudsfolket i GT var utvalda pga. Guds löfte. 5Mos. 7:6-8 

4. Gudsfolket i GT var utvalda till ett syfte. 2Mos. 19:5-6 

5. Individer kom in i gudsfolket via ett val. Rut 1:15-17, 4:17 

6. Individer i GT blev utvalda till uppdrag och tjänster. 

  - Gideon: Dom. 6, David: 1Sam. 16, Jeremia: Jer. 1 

 

• Abraham var utvald. Gudsfolket var utvalt i honom. Men var Gudsfolket i 

GT utvalda till automatisk frälsning? Nej, men utvalda för ett syfte och ett 

uppdrag! 

 

NYA TESTAMENTET 
1. Gud utvalde Kristus. Jes. 42:1, Matt. 3:16-17, 12:15-21, 17:5 

2. Gudsfolket i NT var utvalda i Kristus. 1Pet. 2:4-10, Ef. 1:4-13 

3. Individer var utvalda pga. Guds förkunskap. 1Pet. 1:1-2, Rom. 8:29  

4. Gudsfolket i NT var utvalda till ett syfte. Rom 8:28-32 

5. Individer i NT kom in i gudsfolket genom omvändelse & tro. 

6. Individer utvaldes i NT till uppdrag och tjänster. 

 - Apostlarna: Joh. 15:16, Joh. 6:67-71, Apg. 1:15-26 

 - Paulus: Gal. 1:13-17, Apg. 26:9-20, Apg. 13:1-3 

 - Äldste: Apg. 20:28 

 

• Kristus är den utvalde. Genom omvändelse och tro blir vi förenade med 

Kristus. I Kristus är vi Guds utvalda folk med ett syfte och ett uppdrag. 

 

 

Annan möjlig tolkning: Utvalda till frälsning. 

THE FIVE POINTS OF CALVIN (TULIP) 
Total depravity (Helt fallen i synd) 

Unconditional election (Ovillkorlig utkorelse) 

Limited atonement (Begränsad försoning) 

Irresistible grace (Oemotståndlig nåd) 

Perseverance of the saints (De heliga håller ut till änden) 

 
Personligen omfattar jag inte denna tolkning utan den föregående som betonar 

att vi är utvalda i Kristus. 
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ÖVERSIKT  
 

Inledning och hälsning 1:1-2 
 

 

I. Guds eviga plan med församlingen i Kristus 1:3-3:21 
 
IA. Välsignad är Fadern som välsignat oss i Kristus 1:3-14 
 1. Utvalda i Kristus till att vara heliga och fläckfria 1:4 
 2. Förbestämda till adoption genom Kristus 1:5 
 3. Nåden i Kristus 1: 6 
 4. Friköpta och förlåtna genom Kristi blod 1:7 
 5. Fadern har sammanfattat allt i Kristus 1:8-10 
 6. Vårt arv i Kristus 1:11 
 7. Judekristnas hopp i Kristus 1:12 
 8. Hednakristna fick Anden som sigill och borgen i Kristus 1:13-14 
 
I.B Faderns verk i Kristus och församlingen 1:15-2:22 
 1. Pauls bön - Brevets syfte 1:15-19 
 1.a Paulus bön för församlingen 1:15-16 
 1.b Att Gud ska ge uppenbarelsens Ande till kunskap om sig 1:17 
 1.c Att Gud ska uppenbara hoppet och arvet 1:18 
 1.d Att Gud ska uppenbara sin makt och kraft 1:19 
 
 2. Gud Fadern har upphöjt Kristus 1:19-23 
 2.a Han uppväckte Kristus från de döda 1:20 
 2.b Han satte Kristus på sin högra sida 1:20 
 2.c Han satte Kristus över allt skapat 1:21-22 
 2.d Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen 1:22-23 
 

3. Gud Fadern har frälst församlingen i Kristus 2:1-10 
 3.a Vårt tillstånd före frälsningen 2:1-3 
  - Vi var döda i vår synd 2:1 

  - Vi följde Satan 2:2 

 - Vi var av naturen under Guds vrede 2:3 

  
 3.b Vårt tillstånd efter frälsningen 2:4-7 
  - Gud gjorde oss levande med Kristus 2:4-5 

  - Gud satte oss med Kristus i himlen 2:6 

  - Gud ska även i framtiden visa sin nåd till oss 2:7 
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 3:c Hur Gud frälste oss i Kristus 2:8-10 
  - Frälsning är Guds gåva av bara nåd 2:8 

  - Frälsning tas emot genom tro 2:8 

  - Frälsning beror inte på våra gärningar 2:9 

  - Frälsning resulterar i goda gärningar 2:10 

 
 4. Frälsningens resultat för hedningar i Kristus 2:11-22 
 4.a Hedningarnas situation före frälsningen 2:11-12 
  - De kallades oomskurna 2:11 

  - De var utestängda från medborgarskap i Israel 2:12 

  - De var utan hopp och utan Gud i världen 2:12 

         4.b Hedningarnas situation efter frälsningen 2:13-22 
  - Hedningarna har kommit nära genom Kristi blod 2:13 

  - Judar och hedningar är en kropp i Kristus 2:14-19 

  - Skiljemuren mellan judar och hedningar har rivits ner 2:14 

   - En enda ny människa har skapats 2:15 

   - Båda är försonade med Gud 2:16 

   - Båda har samma evangelium 2:17 

   - Båda har samma Ande, Kristus och Fader 2:18 

   - Båda har samma medborgarskap i "Israel" 2:19 

   - Båda har samma hem hos Gud 2:19 

  - Båda har har blivit ett tempel i Kristus 2:20-22 

   - Templet är byggt på apostlarna och profeterna 2:20 

   - Kristus är templets hörnsten 2:20-21 

   - Byggmaterialet är församlingen 2:22 

   - Templet är Guds boning 2:22 
 
I.C Paulus faller på knä för Fadern och hans eviga plan i Kristus 3:1-21 
 1. Paulus uppdrag att förmedla Guds eviga plan i Kristus 3:1-13 
 1.a Insikt i Guds eviga plan kom genom uppenbarelse 3:1-5 
  - Uppenbarat för Paulus 3:1-4 

  - Uppenbarat för Apostlar och Profeter 3:5 

 

 1.b Guds eviga plan i Kristus 3:6 
  - Judar och hedningar är medarvingar i Kristus 3:6 

  - Judar och hedningar är lemmar i Kristi kropp 3:6 

  - Judar och hedningar har samma löfte 3:6 

 

 1.c Paulus uppdrag att förmedla Guds plan 3:7-13 
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  - Paulus nådegåva att få tala till hedningarna 3:7-8 

  - Genom historien var Guds plan dold hos Gud 3:9-11 

  - Nu kan alla människor genom Kristus nalkas Gud 3:12 

  - Paulus meningsfulla lidande för Gud 3:13 

 

2. Paulus tillber Fadern för hans eviga plan 3:14-21 
 2.a Tillbedjan av Fadern 3:14-15 
 
 2.b Bön att Fadern ska verka i församlingen 3:16-19 
  - Att Gud ska ge vårt inre kraft genom Anden 3:16 

   - Att Kristus ska bo i våra hjärtan genom tron 3:17 

  - Att vi ska vara rotade i Kristus och hans kärlek 3:17 

  - Bönesvaret 3:18-19 

   - Att vi ska förstå fyra andliga dimensioner 3:18 

   - Att vi ska lära känna Kristi kärlek 3:19 

   - Att vi ska bli uppfyllda av Guds fullhet 3:19 

  
 2.c Äran tillhör Gud Fadern 3:20-21 
  - Gud Fadern kan göra mer än allt vi kan be eller tänka 3:20 

  - Härligheten är Faderns genom Kristus och kyrkan 3:21 

  - Härligheten är Faderns genom släkter och tider 3:21 

 

II. Lev i enlighet med Guds plan i Kristus 4:1-6:9 
 
II.A Enhet och funktion i Kristi kropp 4:1-16 
 1. Enheten i Kristi kropp 4:1-6 
 1.a Lev värdigt er kallelse 4:1-3 
  - Med all ödmjukhet och mildhet 4:1-2 

  - Med fördragsamhet och tålamod 4:2 

  - Bevara Andens enhet genom fridens band 4:3 

  
 1.b Enhetens grund i Kristus 4:4-6 
   - en kropp 4:4 

  - en Ande 4:4 

  - ett hopp 4:4 

  - en Herre 4:5 

  - en tro 4:5 

  - ett dop 4:5 
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  - en Gud 4:6 

 

2. Funktion i Kristi kropp 4:7-16 
 2.a Den förhärligade Kristus gav församlingen gåvor och tjänster 4:7-11 
  - Kristus for ner till jorden och återvände till härligheten 4:7-10 
  - Apostlar 4:11 

  - Profeter 4:11 

  - Evangelister 4:11 

  - Herdar 4:11 

  - Lärare 4:11 

 
 2.b Gåvornas och tjänsternas syfte 4:12-16 
  - Att utrusta de troende för att bygga upp kroppen 4:12-13 

  - Att församlingen håller sig till sanningen 4:14-15 

  - Att Kristi kropp fungerar i kärlek 4:16 

 
II.B Lev som nya människor i Kristus 4:17-6:9 
 1. Anledningar till att inte leva som icke-troende 4:17-19 
 1.a Icke-troendes andliga situation 4:17-18 
 1.b Resultatet av det andliga mörkret 4:19 
 
 2. Vår grund för att leva som nya människor 4:20-24 
 2.a Vi har lärt känna Kristus 4:20-21 
 2.b Vi ska lägga av den gamla människan 4:22 
 2.c Vi ska ikläda oss den nya människan 4:23-24 
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3. Lev som den nya och inte som den gamla människan 4:25-5:20 
 

Ef. GAMLA MÄNNISKAN NYA MÄNNISKAN 
4:25 

4:26 

4:27 

4:28 

4:29 

4:30 

4:31 

 

5:3 

5:3 

5:4 

5:5 

5:8 

 

 

5:15 

5:18 

 

 Ljug inte. 

Vredesutbrott. 

Ge inte Djävulen chansen. 

Stjäl inte. 

Tala inte nedbrytande. 

Bedröva inte Guds Ande. 

Vänd dig bort från elakhet, 

förolämpningar och all ondska. 

Otukt, orenhet. 

Girighet, egoism. 

Oanständigt prat. 

Guds vrede över synden. 

Lev inte som mörkrets barn. 

Mörkret döljer synden. 

De behagar sig själva. 

Lev inte ovist i en ond tid. 

Berusa er inte med droger. 

Tala sanning. 

Självbehärskning. 

Ge Gud chansen. 

Arbeta och dela med er. 

Tala uppbyggligt. 

Gläd Guds Ande. 

Likna Gud i godhet, förlåtelse och 

kärlek. 

Renhet. 

Generositet, osjälviskhet. 

Tacksägelse till Gud. 

Ha ingen del i synden. 

Lev som ljusets barn. 

Ljuset avslöjar synden. 

Vi behagar Herren. 

Lev vist förstå Herrens vilja. 

Låt er uppfyllas av Anden, 

lovsång och tacksägelse. 

 
 4. Underordna er varandra 5:21-6:9 
 4.a Kristus - Församlingen 5:22-32 
 - Kristus är församlingens huvud och herre 5:22-24 

 - Kristus älskar församlingen 5:25-27 

  - Kristus utlämnade sig själv för att rena sin brud 5:25-26 

  - Bruden ska stå inför Kristus i härlighet 5:27 

  - Bruden ska vara ren helig och ostrafflig 5:27 

 - Kristus och församlingen är en kropp 5:28-32 

  - Kristus tar hand om församlingen 5:28-29 

  - Kristus och församlingen är förenade till ett 5:30-32 

 
 4.b Man - Hustru 5:21-33 
 - Hustruns funktion i äktenskapet 5:22-24 

 - Mannens funktion i äktenskapet 5:25-32 

 - sammanfattning 5:33 

 
 4.c Barn - Föräldrar 6:1-4 
  - Barn ska lyda sina föräldrar enligt Guds bud 6:1-3 



9 

 

 - Föräldrar ska fostra och vägleda sina barn 6:4 

 

  4.d Tjänare - Herrar 6:5-9 
 - Tjänare ska lyda sina herrar 6:5-8 

  - Vi ska tjäna ärligt och uppriktigt eftersom vi tjänar Kristus 6:5-7 

   - Herren ska ge lön för det goda vi gjort 6:8 

 - Herrar ska göra gott mot sina tjänare 6:9 

  - De ska sluta med att använda hårda ord 6:9 

  - Inför Gud är vi alla lika 6:9 

 

 

 

III. Möt ondskan genom att stå fasta i Kristus 6:10-20 
 A. Vår egentliga kamp är mot mörkrets makter 6:10-13 
 1. Hämta styrka hos Herren 6:10 
 2. Ta på hela Guds rustning 6:11-13 
  a. Så att vi kan hålla stånd mot djävulen 6:11 

  b. Vår kamp är mot mörka makter 6:12 

  c. Stå upprätta och fullgör allt 6:13 

 

 B. Guds rustning 6:14-18 
 1. Sanning som bälte 6:14 
 2. Rättfärdighet som pansar 6:14 
 3. Villighet som skor 6:15 
 4. Tro som sköld 6:16 
 5. Frälsning som hjälm 6:17 
 6. Guds ord som Andens svärd 6:17 
 7. Bön till ledningscentralen 6:18 
  - bed hela tiden, även för syskonen 6:18 
  
 C. Förbön för aposteln Paulus 6:19-20 
 1. Bön för frimodighet i fängelset 6:19-20 
 2. Bön om att få tala de rätta orden 6:19-20 
 
Avslutning och hälsning 6:21-24 
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SAMMANFATTNING 
 
Huvudtema: Kristus och Församlingen 
Nyckelord: ”I Kristus” 
Nyckelvers: 1:3 "Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har 

välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen." 

 

Huvudindelning 
I. Guds eviga plan med församlingen i Kristus 1:3-3:21 
II. Lev i enlighet med Guds plan i Kristus 4:1-6:9 
III. Möt ondskan genom att stå fasta i Kristus 6:10-20 
 

Välsignade i Kristus 
Paulus visar att allt som Gud har tänkt för hela skapelsen är av evighet 

sammanfattat i Kristus; allt i himlen och allt på jorden. Paulus ser hur Gud har 

gett församlingen obegränsade välsignelser, eftersom alla dessa finns i Kristus. 

I brevets tre första kapitel (1:3-3:21) beskrivs hur Gud har välsignat 

församlingen i Kristus.  

Paulus inleder också brevet med att räkna upp Guds välsignelser. Han visar att 

välsignelserna i Kristus har sitt ursprung i Gud från tidernas början och sträcker 

sig rakt in i evigheten. Det Gud gjort i Kristus var Guds huvudtanke från början, 

att församlingen var utvald i Kristus innan Gud skapade världen, att 

församlingen nu är friköpt av nåd genom Kristi blod och att den i framtiden 

ärver Guds eviga härlighet i Kristus. 

 

Paulus bön 
I samklang med brevets huvudsyfte ser vi Paulus bön för församlingen 1:15-19. 

Aposteln ber att Gud ska ge församlingen en uppenbarelsens Ande till kunskap 

om sig; att Gud ska uppenbara hoppet och arvet vi har fått i Kristus; att Gud ska 

uppenbara sin makt och kraft i församlingen.  

Paulus säger att det handlar om samma kraft som Gud uppenbarade när han 

uppväckte Kristus från de döda och satte honom på sin högra sida, till att 

regera över alla sina fiender. 

I kapitel två visar Paulus att det verkligen handlar om samma kraft, eftersom 

även vi var döda genom våra överträdelser och synder. Men Gud har av nåd 

uppväckt oss från de döda och gjort oss levande med Kristus och satt oss med 

Kristus i himlen. Vi är förenade med Kristus, så att Kristus är i oss vi är i Kristus. 

Denna mystiska förening mellan Kristus och församlingen är själva huvudtemat 

i brevet och den förklarar hur vi i Kristus har blivit välsignade med all andlig 
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välsignelse som finns i himlen. Denna förening beskrivs i brevet med tre olika 

bilder:  

Församlingen är Kristi kropp och Kristus är huvudet för sin kropp. 

Församlingen är ett tempel där Gud bor och Kristus är hörnstenen i templet. 

Församlingen är bruden, Kristus är brudgummen och de två är ett. 

 

Judar och hedningar 
Ett underliggande tema i brevets tre första kapitel är att judar och hedningar 

förenats till en enda kropp i Kristus, man har samma löfte, samma evangelium, 

samma frälsning, samma Fader, Kristus och Ande. Paulus säger att denna plan 

var evig, att den var dold i Gud sedan skapelsen, men att den nu uppenbarats 

för apostlarna och profeterna. Paulus ser det som en stor nåd att just han fick 

uppdraget att berätta om denna Guds hemlighet för hednafolken. Han böjer 

därför sina knän och lovprisar Fadern för hans eviga plan.  

Eftersom allt vad Gud tänkt är sammanfattat i Kristus ber Paulus att 

församlingen ska bli uppfylld av Kristus, av hans fullhet och kärlek. Då ska 

församlingen se och förstå Guds fullhet i alla dess dimensioner. 

 

Enhet och funktion 
I brevets andra del (4:1-6:9) undervisar Paulus hur vi praktiskt ska leva i 

enlighet med Guds plan i Kristus. Paulus börjar med att peka på vår grund för 

enhet i Kristus; en kropp, en ande, ett hopp, en Herre, en tro, ett dop, en Gud.  

Därefter visar han hur Herren har tänkt att hans kropp ska bevaras och fostras i 

Kristus tills vi alla i kärlek når fram till fullheten i Kristus. Herrens plan för att nå 

detta mål är att ge nådegåvor och tjänster till församlingen. Dessa tjänstegåvor 

är till för att skickliggöra församlingen så att alla lemmar kommer i funktion och 

är inbegripna i arbetet för att nå det övergripande målet, en mognad som 

svarar mot Kristi fullhet. 

 

Bli lik Kristus 
För att detta höga mål ska kunna nås behöver varje enskild troende se att 

målet för varje individ är att bli lik Kristus. Vi behöver därför var och en lägga av 

oss den gamla människan med hennes gärningar och istället ikläda oss den nya 

människan med hennes gärningar. Paulus ger oss här en konkret beskrivning av 

vad vi måste lämna och vad vi måste göra istället. Målet är alltså att bli lik Gud. 

Det handlar om Guds ursprungliga tanke med människan som är skapad till 

Guds avbild. 
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Relationer 
Därefter beskriver aposteln hur vi ska leva i relation till andra människor. Han 

undervisar om relationen i äktenskapet mellan man och hustru, i familjen 

mellan föräldrar och barn, på arbetsplatsen mellan arbetstagare och 

arbetsgivare (slavar – herrar).  

 
Andlig kamp 
Slutligen undervisar Paulus i den tredje och sista delen (6:10-20) om hur vi ska 

möta ondskan genom att stå fasta i Kristus. Paulus påpekar att vår kamp inte är 

mot människor utan mot ondskans makter i alla dess former och skepnader. 

Ondskan finns närvarande i sociala destruktiva system som binder människor 

och vilseleder människor bort från Guds sanning i Kristus. Naturligtvis verkar 

den onde och det demoniska i allt detta onda.  

Nyckeln till att besegra denna ondska är att bli starka i Kristus. Vi behöver ta till 

oss att Kristus redan har vunnit seger, att han regerar över alla sina fiender och 

att vi sitter med Kristus i hans segerposition. Vår huvuduppgift är alltså inte att 

gå ut och på nytt besegra den onde utan att stå fasta i Kristi seger och behålla 

fältet. 

Vi uppmanas att ta på oss hela Guds rustning. Alla vapnen är till skydd och 

försvar utom ett och det är svärdet, Guds ord. Alla vapnen har en objektiv och 

en subjektiv sida. Den objektiva sidan bottnar i Kristus och allt som Gud har 

gjort för oss i Kristus. Den subjektiva sidan har att göra med hur vi lever ut våra 

liv i enlighet med varje vapen; sanning, rättfärdighet, villighet, tro, frälsning, 

Guds ord, och bön. Bönen är det sista och sammanhållande vapnet som vi 

ständigt ska använda. Vi är också uppmanade att be för alla andra i 

församlingen som deltar i samma andliga kamp. 

 

Tacksägelse 
Vi är välsignade i Kristus med större och fler välsignelser än vad vi ens kan be 

eller tänka (3:20). Det handlar nämligen om ”den outgrundliga rikedom som 

finns i Kristus ” (3:8). Vi kan inte annat än att tillsammans med aposteln Paulus 

välsigna Fadern och böja våra knän för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i 

himlen och på jorden har sitt namn och vi säger med aposteln: ”Hans är 

härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters 

evighet, amen.” (3:21). 

 


