
Efeserbrevet på femten minutter  
Efeserbrevet er nokså kort, men rommer mange avsnitt som har blitt 

sentrale i kirken. Om du leser disse følgende avsnittene, vil du komme 

gjennom det meste og det viktigste av brevet på et kvarter:   

• 1,1-14 

• 2,8-10 

• 2,11-22 

• 4,1-24 

• 5,6-20 

• 6,10-24 

 

Fakta om Efeserbrevet 
Efesos var i bibelsk tid en meget betydningsfull by i den romerske 

middelhavsverdenen, og hadde kanskje så mye som 250 000 innbyggere 

da Paulus besøkte byen. Byens teater rommet 25 000 tilskuere, og byens 

storslåtte tempel for gudinnen Artemis ble regnet som et av jorden syv 

underverk. Dette gjorde også Efesos til et senter for okkult religiøsitet og 

ulike typer magi. I Efeserbrevet legger Paulus, som en følge av dette, mye 

vekt på åndskamp og det å ikke «ta del i mørkets gjerninger». 

Efesos er også den byen disippelen Johannes bosetter seg på sine eldre 

dager, og byen ble et viktig sted i oldkirken. 

Til tross for at Paulus hadde bodd tre år i Efesos, Apostelgjerningene 19, 

er brevet påfallende upersonlig. Det inneholder knapt noe av den 

personlige fargen og de nære detaljene enkelte av de andre brevene har. 

Grunnen er sannsynligvis at brevet opprinnelig er ment som et rundskriv 

som skulle leses på rundgang i flere menigheter i området (Det fantes jo 

først bare ett eksemplar av dette brevet i hele verden!) Sannsynligvis er 

Efeserbrevet skrevet og sendt samtidig med Kolosserbrevet og overbragt 

av samme person, en Tykikus.  

 

Nøkkelord og stikkord i Efeserbrevet 
Identitet. Nåde. Frelse. Det gamle vs det nye mennesket. Enhet. 

 

Spørsmål til samtale eller ettertanke 
«Bli nye i sjel og sinn» (4,23), skriver Paulus, om nødvendigheten av å 

legge bak seg det gamle mennesket. Hvordan kan dette se ut i praksis i 

vår tid? 

Og hva vil det si å «kle dere i det nye mennesket»? (4,24) 

 

Det gamle testamente i Efeserbrevet 
I mye mindre grad enn for eksempel Romerbrevet, spiller Efeserbrevet 

på de gamle jødiske skriftene. I Efeserbrevet er det mer underforstått i 

omtalen av «det nye mennesket», altså det som hører til etter Kristus, i 
motsetning til det som hører til før Kristus, i den gamle pakten.  

Den mest uttalte koblingen mellom GT og Jesus, er 4,8, hvor det siteres 

fra Salme 68 og plasserer Jesus som hersker over liv og død, opphøyet.  

 

Ord å ta med  
«Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 

          han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 

          Må han som er så rik på herlighet, 

          gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 

          Må Kristus ved troen bo i deres hjerter 

          og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 

          Må dere sammen med alle de hellige 

          bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 

          ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. 

          Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 

          Han som virker i oss med sin kraft 

          og kan gjøre uendelig mye mer 

          enn det vi ber om og forstår, 

          ham være ære i kirken og i Kristus Jesus 

          gjennom alle slekter og evigheter! Amen..» 
(3,14-21) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efeserbrevet er tema for gudstjenesten søndag 19. februar.  

Et samtaleoppl egg  fra  Ran des und Fr iki rke  202 3,  v ed Unni  Westl i  &  J ost ein  Ørum  

Det Nye Testamente 4 

Efeserbrevet 
Boken oppsummert 
Åpningen etablerer at vi som tror, er Guds barn, på en måte utvalgt. 

Tidligere var vi, eller de første mottakerne, døde og skyldige i og med 

sine synder. Men nå er, av Guds nåde alene, frelst ved tro alene. Et nytt 

liv i Guds familie venter.  

På grunn av dette budskapet, som Paulus lever for å forkynne for alle, 

også hedninger, er han nå i fengsel.  

Vi har ulike roller og ulike evner, men vi er én kropp. Alle er viktige. 

Derfor må det gamle livet tilbakelegges. Heretter er det en ny standard 

for livet som gjelder, og Paulus er konkret: snakk sant, kontroller sinnet, 

legg bort gamle vaner, snakk pent, oppfør dere fint, og veiledningen 

strekker seg til og med inn i familielivet, med formaninger om hvordan 

man kan innordne seg under hverandre i ekteskap og familie.  

Og det er Kristus som er vår fred, han har opphevet skillelinjene mellom 

oss og dem, mellom jøder og hedninger.  

I brevets siste kapittel følger det kjente avsnittet om åndens rustning. 

Livet som troende er en kamp, bokstavelig talt, og Paulus skildrer 

kristenlivets rustning, til forsvar og angrep, og kampen er oftest mot 

usynlige makter, ikke de synlige myndigheter og motstandere. Det finnes 

et usynlig aspekt til livet.  

Til slutt ber Paulus om forbønn i de utfordringene han lever midt i, og 

om styrke til å fortsatt vitne.  


