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Efeserbrevet 
  - i Ham
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Om Efeserbrevet

På mange måter er Efeserbrevet Paulus’ oppsumme-
ringsbok. I Efeserbrevet gir Paulus oss et fullstendig 
overblikk over evangeliets store plan. Først nå er Guds 
skjulte plan for hele historien kommet for dagen, sier 
Paulus. 

Efeserbrevet er et rikt brev som utdyper budskapet 
i Jesu lignelse om «Den bortkomne sønn». Kristne 
har blitt adoptert rett inn i Guds familie. Paulus 
forklarer at «Kristi uransakelige rikdom» er tilgjen-
gelig for oss alle. 

Brevet inneholder noen svimlende tanker. Paulus 
ønsker at leserne hans skal fatte «hvor stor bredden 
og lengden og dybden og høyden er [i Kristi kjær-
lighet].»
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Teksten på disse sidene er utdrag fra en studiekommentar i  
StudentBibelen.

Hvordan lese Efeserbrevet

Siden Efeserbrevet sammenfatter såpass store tanker 
på såpass liten plass, fortjener det et grundig studi-
um. Les de første tre kapitlene langsomt, og fordøy 
et avsnitt om gangen. Et slikt studium vil vise seg 
lønnsomt: Efeserbrevet gir overstrømmende gode 
nyheter om universets natur og Guds plan for de 
troende. 

Lik andre av Paulus’ brev lar Efeserbrevet seg relativt 
lett dele i to deler - i en læremessig del (kapittel 1-3) 
og en praktisk del (kapittel 4-6). Den siste halvdelen 
beskriver i detalj hvordan livene våre bør endres som 
resultat av de veldige tingene som beskrives i første 
del.
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Hilsen 

1 Paulus, ved Guds vilje Jesu Kristi apostel - til de hellige i Efesus, 
som tror på Kristus Jesus. 2 Nåde være med dere og fred fra Gud, 
vår Far, og Herren Jesus Kristus! 

Lovprisning for frelsen i Kristus 

3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, Han som har velsignet 
oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. 4 For i Ham 
har Han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle 
være hellige og ulastelige for Hans åsyn. I kjærlighet 5 har Han 
forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter 
sin frie viljes råd, 6 til pris for sin nådes herlighet, som Han ga 
oss i Den Elskede. 7 I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, 
syndenes forlatelse, etter Hans nådes rikdom. 8 Denne nåde har 
Han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand, 9 da Han 
kunngjorde oss sin viljes mysterium, etter sitt frie råd, som Han 
forut fattet hos seg selv, 10 om et frelseshushold i tidenes fylde: å 
samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som 
er på jorden. 11 I Ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut 
var bestemt til det etter Hans forsett som setter alt i verk etter 
sin viljes råd, 12 for at vi skulle være til pris for Hans herlighet, 
vi som forut hadde håpet på Kristus. 13 I Ham har også dere, 
da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, 
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ja, i Ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den 
Hellige Ånd, som var lovt, 14 Han som er pantet på vår arv, inntil 
eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. 

Klarere lys over frelsens herlighet

15 Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og 
om deres kjærlighet til alle de hellige, 16 holder jeg ikke opp 
med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i bønnene mine. 
17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må 
gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, 18 og 
gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp Han 
har kalt dere til, hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige, 
19 og hvor overveldende stor Hans makt er for oss som tror, etter 
virksomheten av Hans veldige kraft. 20 Det var denne Han viste på 
Kristus da Han reiste Ham opp fra de døde og satte Ham ved sin 
høyre hånd i himmelen, 21 over all makt og myndighet, over alt 
velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare 
i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la Han under 
Hans føtter, og ga Ham som hode over alle ting til menigheten, 
23 som er Hans legeme, fylt av Ham som fyller alt i alle. 
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Notater
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Notater
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Dere var døde, men fikk liv i Kristus 

1 «Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved de-
res overtredelser og synder. 2 I disse vandret dere før på denne 
verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som 
nå er virksom i vantroens barn. 3 Også vi vandret alle blant dem 
i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var 
av naturen vredens barn likesom de andre. 4 Men Gud, som er 
rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som Han 
elsket oss med, 5 gjort oss levende med Kristus, vi som var døde 
ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. 6 Han reiste oss 
opp sammen med Ham og satte oss med Ham i himmelen, i 
Kristus Jesus, 7 for at Han i de kommende tider kunne vise sin 
nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 
For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, 
det er Guds gave. 9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen 
skal rose seg. 10 For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode 
gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre 
i dem.

De helliges medborgere

11 Husk derfor at dere før var hedninger i kjødet, og ble kalt 
uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er 
omskåret på kjødet. 12 Husk at dere på den tid var uten Kristus, 
utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med 
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deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. 13 Men nå, 
i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær 
til ved Kristi blod. 14 For Han er vår fred, Han som gjorde de 
to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, f iendskapet, 
da Han ved sitt kjød 15 avskaffet den loven som kom med bud 
og forskrifter. Dette gjorde Han for i seg selv å skape de to til ett 
nytt menneske og slik stifte fred, 16 og i ett legeme forlike dem 
begge med Gud ved korset, for der drepte Han fiendskapet. 17 
Og Han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var 
langt borte, og fred for dem som var nær ved. 18 For gjennom 
Ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd. 19 Så er dere da 
ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges 
medborgere og Guds husfolk, 20 bygd opp på apostlenes og 
profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. 21 
I Ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig 
tempel i Herren. 22 I Ham blir også dere, sammen med de andre, 
bygd opp til en Guds bolig i Ånden.»
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Notater
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Klarere lys i Kristus-mysteriet

1 Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi 
fange for deres skyld, dere hedninger - 2 så sant dere har hørt 
om husholderoppdraget med Guds nåde, det som er gitt meg 
for dere. 3 Ved åpenbaring har han kunngjort for meg mysteriet, 
slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. 4 Når dere leser det, vil 
dere kjenne min innsikt i Kristus-mysteriet. 5 Det var ikke i tidligere 
tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn slik som den nå er 
blitt åpenbart for Hans hellige apostler og profeter ved Ånden: 6 
At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet, og de 
har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. 7 For dette evangelium 
er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg 
ved virksomheten av Hans kraft. 8 Til meg, den minste av alle 
de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet 
om Kristi uransakelige rikdom, 9 og å opplyse alle om hvordan 
husholdningen er med dette mysteriet som har vært skjult fra 
evige tider i Gud, Han som skapte alt ved Jesus Kristus. 10 Slik 
skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli 
kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen. 11 Dette 
var Hans forsett fra evige tider, som Han fullførte i Kristus Jesus, 
vår Herre. 12 I Ham har vi frimodighet, og ved troen på Ham 
har vi adgang med tillit. 13 Derfor ber jeg at dere ikke må tape 
motet på grunn av de trengslene jeg lider for deres skyld. De er 
jo en ære for dere! 14 Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, 
15 Han som er den rette Far for alt som kalles barn i himmelen 
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og på jorden. 16 Jeg ber om at Han etter sin herlighets rikdom, 
ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, 
17 at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet 
og grunnfestet i kjærlighet, 18 sammen med alle de hellige kan 
være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde 
her er, 19 og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all 
kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. 20 Men Ham 
som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter 
den kraften som er virksom i oss - 21 Ham være ære i menigheten 
og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen.
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Menighetens sanne enhet

1 Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, 
at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, 
2 med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere 
bærer over med hverandre i kjærlighet, 3 og legger vinn på å 
bevare Åndens enhet i fredens sambånd. 4 Det er ett legeme 
og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. 5 
Det er én Herre, én tro, én dåp, 6 én Gud og alles Far, Han som er 
over alle og gjennom alle og i alle. 7 Men til hver enkelt av oss ble 
nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. 8 Derfor 
sier Skriften: Han for opp i det høye og bortførte fanger, Han ga 
menneskene gaver. 9 Men dette: Han for opp! - hva er det uten 
at Han først steg ned til jordens lavere deler? 10 Han som steg 
ned, er den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. 
11 Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til 
evangelister, noen til hyrder og lærere, 12 for at de hellige kun-
ne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi 
legeme, 13 inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og 
i kjennskap til Ham, til manns modenhet, til aldersmålet for 
Kristi fylde, 14 for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss 
kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers 
spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. 15 Sannheten tro i 
kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til Ham som er hodet, 
Kristus. 16 Ved Ham blir hele legemet sammenføyd og holdt 
sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet 
som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som 
legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. 
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Fornyet i Åndens kraft

17 Dette sier jeg da og vitner i Herren: Vandre ikke lenger slik 
som hedningene vandrer, som følger sitt tomme sinn. 18 Deres 
forstand er formørket. De er fremmede for livet i Gud ved den 
uvitenhet som er i dem fordi de har forherdet sine hjerter. 19 
Følelsesløse har de gitt seg over til tøylesløshet, så de lever i all 
slags urenhet og griskhet. 20 Men dere har ikke lært Kristus slik 
å kjenne,  21 så sant dere har hørt om Ham og er blitt opplært i 
Ham, slik sannhet er i Jesus: 22 Når det gjelder deres tidligere ferd, 
så må dere nå avlegge det gamle menneske, som er fordervet ved 
de forførende lyster. 23 Men bli fornyet i deres ånd og sinn. 24 Og 
ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rett-
ferdighet og hellighet som er av sannheten. 25 Legg derfor av 
løgnen og tal sannhet, hver med sin neste! For vi er jo hverandres 
lemmer. 

26 Bli vred, men synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede. 
Og gi ikke djevelen rom. 28 Den som stjal, må ikke stjele lenger, 
men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så 
han kan ha noe å gi til dem som trenger det! 29 La ikke råttent 
snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til 
oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på. 
30 Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, Han som dere har fått 
som segl til forløsningens dag. 31 La all bitterhet og hissighet og 
sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags 
ondskap. 32 Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere 
tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!
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Notater
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Ha Kristi kjærlighet til forbilde

1 Bli derfor Guds etterfølgere som Hans elskede barn, 2 og vandre 
i kjærlighet, likesom også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss 
som en gave og et offer, en vellukt for Gud. 3 Men hor og all slags 
urenhet eller pengegriskhet må ikke engang nevnes blant dere 
- som det sømmer seg for hellige - 4 og heller ikke skamløshet 
og dumt snakk eller lettsindig skjemt, som er usømmelig. Tvert 
imot, la det heller bringes takkebønn! 5 For dette vet og skjønner 
dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen 
som er pengegrisk - han er jo en avgudsdyrker - har arv i Kristi og 
Guds rike. 6 La ingen bedra dere med tomme ord! For det er jo på 
grunn av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn. 
7 Gjør derfor ikke felles sak med dem! 8 Dere selv var jo en gang 
mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn! 9 For 
lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet. 10 
Prøv da hva som er til behag for Herren! 11 Ta ikke del i mørkets 
ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! 12 For det slike men-
nesker driver med i det skjulte, er det en skam bare å tale om. 13 
Men når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset. 14 For alt 
som blir åpenbart, er lys. Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som 
sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. 

Kristi vilje i menighet og hjem

15 Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, 
men som vise, 16 så dere kjøper den laglige tid, for dagene er 
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onde. 17 Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er 
Herrens vilje! 18 Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare 
til utskeielser, men bli fylt av Ånden, 19 så dere taler til hverandre 
med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller 
for Herren i deres hjerter, 20 og alltid takker Gud og Faderen for 
alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. 21 Underordne dere under 
hverandre i Kristi frykt. 22 Dere hustruer: Underordne dere under 
deres egne menn som under Herren. 23 For mannen er kvinnens 
hode, likesom også Kristus er menighetens hode - Han som er 
sitt legemes Frelser. 24 Men likesom menigheten underordner 
seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under 
sine menn i alle ting. 25 Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom 
også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, 26 for å 
hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet, 27 slik at Han 
kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller 
rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. 
28 Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine 
egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. 29 
Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og 
varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. 30 For vi er 
lemmer på Hans legeme. 31 Derfor skal mannen forlate sin far og 
sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. 32 
Dette mysteriet er stort - jeg taler her om Kristus og menigheten. 
33 Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg 
selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann.
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Notater
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Forholdet mellom barn og foreldre

1 Dere barn: Vær lydige mot deres foreldre, i Herren! For dette er 
rett. 2 Hedre din far og din mor! Det er det første av budene som 
det er knyttet løfte til - 3 for at det må gå deg godt, og du må leve 
lenge i landet. 4 Og dere fedre: Vekk ikke sinne hos deres barn, 
men oppdra dem med Herrens tukt og formaning. 

Forholdet mellom tjenere og herrer

5 Dere tjenere: Vær lydige mot deres jordiske herrer, med respekt 
og aktelse av et oppriktig hjerte, som mot Kristus selv. 6 Vær ikke 
øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men som 
Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet. 7 Gjør deres 
tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke for mennes-
ker. 8 For dere vet at det gode som enhver gjør, det skal han få 
igjen av Herren, enten han er trell eller fri. 9 Og dere herrer: Gjør 
likedan mot dem, så dere lar være å bruke trusler. Dere vet jo at 
både de og dere selv har den samme Herre i himmelen, og han 
gjør ikke forskjell på folk. 

Guds fulle rustning

10 For øvrig: Bli sterke i Herren og i Hans veldige kraft! 
11 Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot 
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djevelens listige angrep. 12 For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, 
men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere 
i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 
Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på 
den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå 
da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rett-
ferdighetens brynje. 15 Ha som sko på føttene den beredskap 
som fredens evangelium gir. 16 Grip fremfor alt troens skjold, som 
dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. 17 Ta frelsens 
hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Be til enhver tid i 
Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all 
utholdenhet i bønn for alle de hellige. 19 Og be også for meg, 
at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med 
frimodighet kan kunngjøre evangeliets mysterium. 20 For det er 
jeg sendebud i lenker. Slik kan jeg være frimodig i Ham og tale 
som jeg bør. 

Avslutning og hilsen

21 For at dere også skal få vite hvordan jeg har det og hva jeg gjør, 
skal Tykikus fortelle dere alt. Han er vår kjære bror og en trofast 
Herrens tjener, 22 som jeg sender til dere nettopp for at dere skal 
få vite hvordan det står til med oss, og for at han skal oppmuntre 
deres hjerter. 23 Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro 
fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus! 24 Nåden være med alle 
dem som elsker Herren Jesus Kristus i uforgjengelighet!
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