
Efesierbrevet
Ett brev skrivet av en fri man i fångenskap



Författaren

Paulus (Saul) från Tarsus.  

Levde från ca år 3 till ca 
år 64. 

Jude med romerskt 
medborgarskap. 

Tidig kristen teolog och 
missionär(Hedningarnas 
Apostel). 



Författaren

Farisé och en otippad 
kristen.  

Elev till Gamaliel som var 
den ende som blivit utsedd 
till Rabbah av Sanhedrin.  

Gamaliel är också den som 
räddar Apostlarna från att 
dömas till döden av 
Sanhedrin. Apg 5:34-39



Paulus ogillade de kristna

Paulus var inte lika diplomatisk i sin hållning till Apostlarna 
och de andra troende som hans lärare Gamaliel var. 

Paulus var en Farisé som såg de kristna som villolärare som 
behövde stoppas för att skydda den rena läran.  

I apostlagärningarna beskrivs hur han finns med när Stefanos 
stenas till döds och att han aktivt förföljde andra kristna.  

Paulus begav sig också till Damaskus för att jaga de kristna 
där, men på vägen mötte han Kristus och blev omvänd. 



Paulus mörkar inget

I Jerusalem var många kristna misstänksamma mot den 
nyomvände Paulus. De grekisktalande Judarna, som han 
ivrigt predikade för, såg honom som en svikare som 
behövde röjas ur vägen, vilket bidrog till att han sändes 
ut att missionera längre bort.  

Paulus undanhöll trotts detta inte det onda han gjort 
utan använde sig själv som ett exempel på att även den 
värste syndare, genom Kristus, kan bli förlåten och 
upprättad.



Paulus underlättade för 
hedningarna att bli kristna

Han systematiserade den kristna läran och hur kristna 
som var judar respektive hedningar skulle förhålla sig 
till denna. 

Paulus teologi ledde till flitig debatt bland de kristna, då 
han menade att halakiska regler, alltså de ceremoniella 
judiska renlighetslagarna om kost och omskärelse inte 
var nödvändiga för hedningars frälsning. 



Paulus underlättade för 
hedningarna att bli kristna

Frälsning var endast möjlig genom Kristus och inte 
genom personlig lydnad av den gammaltestamentliga 
lagen.  

Ingen blir frälst på grund av sin helgelse, men 
människan kan helgas på grund av sin frälsning. 

Omskärelsen som tecknet för det gamla förbundet var 
inte heller nödvändig, då det nya förbundet och det nya 
livet i kristus istället markerades i dopet.



Alla höll inte med

Vissa judekristna motsatte sig att hednakristna inte 
skulle behöva följa alla regler och föreskrifter som 
gällde för judar.  

Vissa av dessa gick så långt att de reste runt till de 
församlingar Paulus varit i kontakt med för att övertala 
hednakristna att leva som om de vore judar. 

Paulus vänder sig också mot sina motståndare i sina 
brev.



Missionären Paulus utförde tre 
missionsresor och en resa till Rom



Paulus i Efesos

Under andra missionsresan 
stannade Paulus bara en 
kort stund i Efesos. 

Under tredje missionsresan 
stannade Paulus två till tre 
år i Efesos då han ansåg 
att Efesos var nyckeln till 
att nå hela regionen. 

Många under och tecken 
skedde under den tiden.



Paulus i Efesos

Många övergav 
Artemiskulten för att bli 
kristna. 

Under tiden i Efesos 
planerade Paulus att resa 
tillbaka till Jerusalem och 
sedan vidare till Rom.  

Paulus avfärd påskyndades 
av en dramatisk händelse.



Artemiskulten i Efesos 

Artemistemplet i Efesos räknades 
som ett av världens sju underverk.  

Efesierna var stolta över templet 
och kopplingen till Artemis. 

Templet var navet i en religiös 
turismnäring som bland annat sålde 
miniatyrer av templet till besökare.  

Spådom och olika former av 
trolldom var också stora dragplåster 
som genererade pengar.



Upploppet

En arg skara träffades i den här 
teatern i Efesos för att diskutera 
ett ekonomiskt problem. 

Mötet var hastigt tillkallat och 
alla visste inte ens varför de var 
samlade. 

Paulus verksamhet hade fått så 
många att bli kristna att man 
oroades över att Artemiskulten 
och dess ekonomiska fördelar 
var hotade i Efesos.



Apg 19:23-27

Men just vid den tiden blev det ett allvarligt upplopp med anledning 
av Vägen. En silversmed som hette Demetrios tillverkade 
artemistempel av silver och skaffade därmed hantverkarna 
avsevärda inkomster. Nu kallade han samman dem och andra som 
hade samma slags sysselsättning och sade: ”Ni vet att vi har den här 
verksamheten att tacka för vårt välstånd. Men nu både ser och hör ni 
att den där Paulus har fått en mängd människor att ändra sig, inte 
bara här i Efesos utan i nästan hela Asien, när han säger att gudar 
som vi gör med våra händer inte är några gudar. Det är inte bara vårt 
hantverk som riskerar att få dåligt rykte, vi kan också befara att vår 
höga gudinna Artemis tempel mister sitt anseende och att hon själv 
blir berövad sin storhet, hon som hela Asien, ja hela världen, dyrkar.” 



Apg 19:28-34

Vid dessa ord blev de ursinniga och började ropa: ”Stor är den 
efesiska Artemis!” Hela staden råkade i uppror, och från alla håll 
rusade folk till teatern, och man släpade med sig Gaius och 
Aristarchos, två makedonier som var reskamrater till Paulus. Paulus 
ville då gå in och tala till folket men hindrades av lärjungarna. Några i 
provinsrådet som var hans vänner skickade också bud till honom att 
inte visa sig i teatern. Där ropade alla i munnen på varandra. Mötet 
var förvirrat, och de flesta visste inte varför de hade kommit dit. Men 
några ur hopen satte Alexandros in i saken när judarna skickade fram 
honom. Han ville hålla ett försvarstal och gav tecken till tystnad. Men 
när man upptäckte att han var jude började alla på en gång ropa: 
”Stor är den efesiska Artemis!” och höll på så i ett par timmar.



Apg 19-35-40

Stadens sekreterare fick folkmassan att lugna sig och sade: ”Efesier, 
finns det någon människa som inte vet att staden Efesos vårdar den 
höga Artemis tempel och stenen från himlen? Ingen har förnekat 
detta, och därför skall ni hålla er lugna och inte göra något överilat. 
Männen som ni har fört hit har varken skändat vårt tempel eller hädat 
vår gudinna. Om Demetrios och hans hantverkare vill föra talan mot 
någon, så finns det en domstol som sammanträder, och det finns 
ståthållare. Där kan folk anklaga varandra. Men är det något mer ni 
yrkar på får det avgöras av den lagliga folkförsamlingen. Efter vad 
som har hänt här i dag riskerar vi att anklagas för uppror, eftersom vi 
inte har något att anföra till försvar för denna oordnade 
sammankomst.” Med de orden fick han mötet att skingras.



Paulus skyndar vidare

Strax efter upploppet gav sig 
Paulus vidare men han kom 
att hålla kontakt med 
vännerna och församlingarna 
han kommit mycket nära 
under sina år i Efesos.  

Kontakten hålls via hälsningar 
med andra missionsresande 
och med brev.



Paulus brev

Breven som tillskrivs Paulus är:  

De stora breven: Romarbrevet, Första 
Korinthierbrevet, Andra Korinthierbrevet 
och Galaterbrevet.  

Fångenskapsbreven: Efesierbrevet, 
Filipperbrevet och Kolosserbrevet. 

Pastoralbreven: Första 
Timotheosbrevet, Andra 
Timotheosbrevet och Titusbrevet. 

Övriga brev: Första 
Thessalonikerbrevet, Andra 
Thessalonikerbrevet och Filemonbrevet.



Skrev Paulus alla brev som 
tillskrivs honom?

Paulus har ifrågasatts som 
efesierbrevets författare av 
textkritiker med start under        
1800-talets slut. 

Innan textkritikens uppkomst var 
Paulus författarskap av Efesierbrevet 
inte omtvistat.  

Kritiken har dock hängt kvar ända 
sedan dess.



Skrev Paulus alla brev som 
tillskrivs honom?

Kritiken består av några invändningar: 

1: Brevets stil är enligt vissa inte helt i linje med hur Paulus 
skrivit sina andra brev. Här handlar det främst om avsaknad av 
personliga hälsningar i brevets inledning och vissa ordval. 

2: Författaren utgår inte från att han känner alla mottagare av 
brevet. 

3: Vissa manuskript saknar inledningen ”Till Efesierna”



Nu får ni hjälpa till

Ta fram era mobiler och surfa till 

anteforsman.wordpress.com 

Klicka sedan på texten Klicka här för att medverka i din telefon. 

Nu är du med i matchen. Tryck på Start survey. 





Då har vi kollat läxan och går vidare 
till frågan om Paulus författarskap





Vanliga svar på 
invändningarna

Brevet hävdar uttryckligen att det är från Paulus (Ef 1:1, 
3:1).  

Den tidiga kyrkan som under kanoniseringsprocessen 
förkastade andra oäkta brev accepterade enhälligt 
brevet till Efesos som skrivet av Paulus.



Vanliga svar på 
invändningarna

Brevet överlämnades via en person som var känd av 
både författaren och mottagarna och denne kunde 
garantera originalets äkthet och uttala sig närmare om 
dess detaljer (Ef 6:21-22). 

Analys av en författares stil är ofta subjektiv och svår 
att dra objektiva slutsatser från.  

Nyare forskning lyfter att breven inte sällan dikterades 
för en skrivare vilket förklarar variationer i ordval. 



Vanliga svar på 
invändningarna

Efesierbrevet är i linje med Paulus lära och sätt att 
resonera. Kritiker har svarat på detta med att säga att 
författaren var påverkad av Paulus, men det är i min 
mening mer rimligt att samstämmigheten med övriga 
brev bekräftar att han själv skrev, eller dikterade brevet. 

Att författaren inte utgår från att han känner alla läsare 
är inte konstigt, då brevet är tänkt som ett rundbrev som 
skulle läsas upp i många sammanhang i området kring 
Efesos. Många nya individer och grupper hade rimligen 
tillkommit sedan Paulus senast var där, några år tidigare. 



Vanliga svar på 
invändningarna

Att brevet fungerat som ett rundbrev förklarar också 
frånvaron av personliga hälsningar då innehållet är 
riktat till ett stort område och inte en enskild församling.  

Titeln ”till Efesierna” återfinns i många tidiga 
manuskript om än inte alla. De äldsta manuskripten av 
brevet har också cirkulerats i området runt Efesos. Det 
tyder på att brevet skrevs till församlingarna i Efesos 
och den omgivande underlydande regionen.



Om Efesierbrevet

Skrevs ca år 62. 

Skrivet på grekiska 

Tillskrivs Paulus.  

Brevet skrevs medan Paulus satt 
fängslad i Rom. Brevet räknas 
därför till fångenskapsbreven. 

Brevet är inte skrivet till någon 
enskild församling utan är tänkt 
att spridas till alla kristna 
församlingar i området. 



Ordmoln

Slå upp Efesierbrevet och välj valfritt kapitel 
mellan 1 och 5. Leta sedan efter orden 
’genom’ och ’i’. Skriv in de ord som kommer 
efter dessa.





Brevets teman

Guds frälsningsplan genom Kristus. 
Från död till liv. 

Enheten mellan judar och 
hedningar i Kristus.  

Församlingen som Kristi kropp. 

Den gamla och den nya människan. 

Det kristna livet.  

Kristnas ömsesidiga underkastelse 
och ansvar för varandra. 

Guds rustning.



Efesierbrevet kap 1-3  
handlar om evangeliet

Ef 1:3-14 Utgör en vacker dikt i judisk stil 
där Paulus prisar Gud för vad han gjort i 
och genom Kristus. Vers 7-8 utgör diktens 
höjdpunkt och centrala påstående.  

Ef 1:7-8 I honom och genom hans blod 
har vi friköpts och fått förlåtelse för våra 
överträdelser – så rik är den nåd med 
vilken Gud har låtit all vishet och klokhet 
flöda över oss. 



Efesierbrevet kap 1-3  
handlar om evangeliet

Gud valde ut en familj och därmed ett folk 
(Abrahams efterkommande) genom vilka 
frälsningen skulle komma.  

Genom Jesus kan vem som helst adopteras 
in i den familjen. 

Jesus blod täcker vår värsta synd och våra 
grövsta överträdelser så att vi genom honom 
blir förlåtna, upprättade och räknade som 
Guds barn.



Efesierbrevet kap 1-3  
handlar om evangeliet

I Ef 1:9-10 talar Paulus om hur 
allt samlas, möts och förenas i 
Kristus. Allt i himlen och på 
jorden möts i honom.  

Kristus är den punkt där allt 
sammanstrålar och där Guds 
frälsningsplan kulminerar.  

Han kom ur det utvalda folket 
och genom honom utvidgades 
Guds familj till att omfatta alla 
folk.     



Efesierbrevet kap 1-3  
handlar om evangeliet

Dikten avslutas med att belysa hur de som redan på förhand satt sitt hopp till 
Messias(Judarna) genom Kristus fått uppleva det som de hoppats på och 
lovats sedan Abraham. Paulus stannar inte där utan tillägger:  

Ef 1:13-14 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om 
er frälsning – i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade 
heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli 
friköpt och Gud få pris och ära.      

Genom Kristus ges alltså hedningarna samma arvsrätt som judarna.



Efesierbrevet kap 1-3  
handlar om evangeliet

Efter dikten kommer en bön.  

Bönen sträcker sig från vers 15 till 
22. 

I bönen önskar Paulus att 
mottagarna ska se och förstå vilket 
hopp och vilket arv Gud kallat dem 
till genom Kristus.  

Bönen lyfter också att samma kraft 
som verkade i Kristus, väckte honom 
från det döda och satte honom över 
alla makter, också verkar för de 
troende.



Efesierbrevet kap 1-3  
handlar om evangeliet

I det andra kapitlet backar han 
bandet och utvecklar några av 
punkterna från dikten.  

Den första handlar om hur vi 
genom Guds kärlek fått gå från 
död till liv. Vi läser de första tio 
verserna i kapitel 2.



Efesierbrevet kap 1-3  
handlar om evangeliet

Ef 2:1-6 Ni var döda genom era överträdelser och synder den 
gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät 
er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som 
nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en 
gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som 
kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi 
vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på 
barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi 
var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande 
tillsammans med Kristus – av nåd är ni frälsta – och 
uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen 
genom Kristus Jesus.



Efesierbrevet kap 1-3  
handlar om evangeliet

Ef 2:7-10 Därmed ville han för kommande tider visa den 
överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom 
Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er 
själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen 
skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom 
Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från 
början har bestämt oss till.



Efesierbrevet kap 1-3  
handlar om evangeliet

Samtala med bänkgrannarna om frågorna nedan: 

Hur beskriver Paulus sitt eget och mottagarnas tillstånd innan 
de mött Kristus? 

Hur, varför och av vem förändras det tillståndet? 

Vilka är de goda gärningar som Gud från början bestämt oss 
till?



Efesierbrevet kap 1-3  
handlar om evangeliet

Återstoden av kapitel 2 använder Paulus till att med större detaljrikedom 
beskriva hur alla som stod utanför Israel och Guds förbund genom Jesus 
införlivades i Guds familj. 

I vers 18-21 läser vi: Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en 
enda Ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma 
medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den 
byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv 
till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett 
heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig 
boning åt Gud.



Efesierbrevet kap 1-3  
handlar om evangeliet

I början av kapitel tre talar Paulus om sin egen omvändelse, sitt uppdrag och 
framhåller sin förundran och glädje över att han, som den minste bland de 
heliga, fått uppdraget att föra evangeliet till hedningarna. 

Kapitlet avslutas med en bön för mottagarna. En bön som vi alla gör klokt att 
stämma in i.  

Bönen inleds med ordet därför. Detta markerar att Paulus nu tänker börjar 
bena ut vad följderna av nåden, enheten och livet som ges genom Kristus bör 
bli. Men innan han gör det ber han en bön om att mottagarna ska förstå vikten 
av Kristus och vad som ges oss genom honom. 

Vi läser Ef 3:14-21



Efesierbrevet kap 1-3  
handlar om evangeliet

Ef 3:14-21 Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken 
allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. 
Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er 
inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron 
kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt 
rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga 
förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och 
lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills 
hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin 
kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, 
hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, 
i alla släktled i evigheters evighet, amen.



Efesierbrevet kapitel 4-6  
Vad blir konsekvenserna av evangeliet för 
den kristne individen och gemenskapen?

Paulus har ömsom beskrivit de 
troendes gemenskap som ett tempel 
och ömsom som en kropp, där 
individuella delar fogas samman till en 
helhet som genom Kristus blir större än 
sina delar. 

Ef 4:1-5 är en uppmaning att ha fördrag 
med varandra och visa varandra kärlek, 
ödmjukhet och omtanke, så att Kristi 
kropp förblir hel och att den kristna 
gemenskapen behåller enheten. 



Efesierbrevet kapitel 4-6  
Vad blir konsekvenserna av evangeliet för 
den kristne individen och gemenskapen?

Ef 4:6-12 Handlar om att Kristi kropp 
liksom alla kroppar består av olika 
delar med olika funktioner, som alla är 
olika men lika fullt viktiga för att 
kroppen som helhet ska fungera och 
växa på ett sunt sätt.  

Den enheten nås genom att Kristus 
själv utgör huvudet.



Efesierbrevet kapitel 4-6  
Vad blir konsekvenserna av evangeliet för 
den kristne individen och gemenskapen?

Ef 4:13-16 tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i 
kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad 
som svarar mot Kristi fullhet. Vi skall inte längre vara barn 
och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara 
lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med 
sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid 
sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med 
honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas 
samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och 
stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då 
växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.



Efesierbrevet kapitel 4-6  
Vad blir konsekvenserna av evangeliet för 
den kristne individen och gemenskapen?

Ta en stund till att prata med bänkgrannen om vers 16:  

Ef 4:16 Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop 
genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han 
ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i 
kärlek. 

Vad säger det om församlingens gemenskap och arbete och vad 
säger det om varje dels betydelse för kroppen?



Efesierbrevet kapitel 4-6  
Vad blir konsekvenserna av evangeliet för 
den kristne individen och gemenskapen?

Ef 4:17-23 återkopplar Paulus 
till att de troende gått från 
död till liv och att den gamla 
människan begravts och att 
en ny uppstått ur dopet.  

Paulus uppmanar till att klä 
av sig den gamla människan 
och istället ikläda sig den nya 
som skapats till Kristi avbild.



Efesierbrevet kapitel 4-6  
Vad blir konsekvenserna av evangeliet för 
den kristne individen och gemenskapen?

Återstoden av brevet handlar om 
hur detta nya liv kan och bör 
levas, samt vilka utmaningar det 
innebär. Paulus redogör därför 
för vad som utmärker den gamla 
respektive nya människan.  

Den gamla människan eller den 
som lever i mörker är självisk, 
ljuger, håller kvar vid sin ilska, 
stjäl, skvallrar, söker hämnd, är 
promiskuös och berusar sig.



Efesierbrevet kapitel 4-6  
Vad blir konsekvenserna av evangeliet för 
den kristne individen och gemenskapen?

Den nya människan eller ljusets 
barn är osjälvisk, talar sanning, 
söker fred och försoning, är 
generös, uppmuntrar andra, har 
självkontroll, leds av Anden och 
lever i tacksamhet.  

Ef 4:24-5:7 är en lista med 
föreskrifter om hur den nya 
människan bör vara. Vilken av 
dem tycker ni känns svårast att 
leva upp till?





Efesierbrevet kapitel 4-6  
Vad blir konsekvenserna av evangeliet för 
den kristne individen och gemenskapen?

Den kristna familjen används som 
exempel då hur kristen gemenskap 
bygger på att underordna sig 
varandra och stötta varandra 
underifrån, respektera varandra 
och göra sig ansvariga för 
varandra oavsett inbördes hierarki. 



Efesierbrevet kapitel 4-6  
Vad blir konsekvenserna av evangeliet för 
den kristne individen och gemenskapen?

Paulus använder äktenskapet som en bild för hur förhållandet mellan 
Kristus och hans kyrka förhåller sig. Kristus älskar och beskyddar 
kyrkan med självuppoffrande kärlek och kyrkan är trogen honom, 
litar på honom och besvarar hans kärlek.  

Paulus använder också bilden av goda föräldrar och lydiga barn. 
Samt tjänstvilliga slavar och medmänskliga slavägare.



Efesierbrevet kapitel 4-6  
Vad blir konsekvenserna av evangeliet för 
den kristne individen och gemenskapen?

Paulus beskrivning av Guds 
rustning är en uppräkning av de 
attribut Jesaja använder för att 
beskriva den kommande 
Messias(Jes 11:5, 49:2, 59:17). 

Paulus använder bilden av 
rustningen för att det är 
naturligt att de som följer 
Messias också tar efter hans 
utmärkande attribut.  



Efesierbrevet kapitel 4-6  
Vad blir konsekvenserna av evangeliet för 
den kristne individen och gemenskapen?

Paulus använder också bilden 
för att visa på goda vanor, 
som är högst nödvändiga i 
den kamp som varje kristen 
utkämpar.  

Kampen är mot de onda 
krafter som vill krossa och 
tillintetgöra allt gott Gud lagt 
ner i de bräckliga lerkärl som  
människan utgör.  



Efesierbrevet kapitel 4-6  
Vad blir konsekvenserna av evangeliet för 
den kristne individen och gemenskapen?

Ef 6:13-18 Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra 
motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha 
fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som 
bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor 
på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. 
Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den 
Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip 
frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör 
det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. 



Efesierbrevet kapitel 4-6  
Vad blir konsekvenserna av evangeliet för 
den kristne individen och gemenskapen?

Notera likheterna mellan den nya människan, ljusets barn 
och trons rustning.  

Ingen av dessa är frälsningsgrundande, ingen av dem 
bygger på att människan räddar sig själv av egen kraft.  

Frälsningen, hoppet och det nya livet är alla följder av det 
som sker i Kristus och som vi får del av genom Kristus. 
Trons rustning utgör exempel på goda vanor vi kan ta till 
oss för att med Guds hjälp stå emot alla onda angrepp på 
den tro, det hopp och det liv som getts oss genom Guds 
gränslösa kärlek och nåd.



Efesierbrevet kapitel 4-6  
Vad blir konsekvenserna av evangeliet för 
den kristne individen och gemenskapen?

Brevet avslutas sedan med en vädjan om förbön samt några 
rader om Tychikos som Paulus sänder för att uppdatera 
efesierna om hur han har det och för att uppmuntra och 
undervisa. 
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