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Att läsa och förstå Bibeln 

utifrån Efesierbrevet



ÅTERKOPPLING FRÅN I VÅRAS

Att möta Bibeln – frågor, att lyfta på hatten eller trycka 
ner den

Att läsa med förståndet – att se vad det står och 
försöka förstå vad författarna menade med vad de 
skrev. Och därefter fråga vad det innebär för mig.

Att läsa med hjärtat – att lyssna till det Gud vill säga till 
mig just nu.

Att läsa för att leva – genom Bibelns berättelser inbjuder 
Gud oss att dela hans världsbild och leva ut det liv som 
blir resultatet av den. 



SYFTE

• Att läsa Bibeln metodiskt för att upptäcka vad 
texten säger.

• OBS: Detta utesluter inte att jag samtidigt läser 
med en öppen Ande inför Guds levande tilltal här 
och nu.

• Vi har samma mål när vi läser Bibeln med 
förståndet som när vi läser med hjärtat: att lära 
känna och älska Gud.



VAD ÄR BIBELN FÖR EN TYP AV BOK?

• Många olika skrifter och typer av texter

• Berättande text, poesi, böner, instruktioner, 
undervisning, släktlistor, brev, syner och 
uppenbarelser

• Skrivna av olika författare, på olika platser, i olika 
tider

• GT skrivet på hebreiska, NT skrivet på grekiska



FÖRUTSÄTTNINGAR NÄR VI 
VILL FÖRSTÅ BIBELN

• Skriven i särskilda historiska sammanhang som 
ofta är helt annorlunda än vår nutid.

• Skrevs på andra språk än vårt = översättnings-
utmaningar.

• Att förstå tiden och kulturen hjälper oss att förstå 
orden!



FÖRSTÅ TIDEN OCH KULTUREN 
FÖR ATT FÖRSTÅ ORDEN

”Det handlar både om att 150 år efter hennes 

mest produktiva period försöka sätta sig in i 

hennes tid, kultur och föreställningsvärld och att 

lära känna hennes språk och versteknik /…/ att 

försöka lösa svårigheten med att hon använder 

mångtydiga ord och fraser, som sällan har 

någon direkt motsvarighet i svenskan.”



FÖRSTÅ TIDEN OCH KULTUREN 
FÖR ATT FÖRSTÅ ORDEN

”Frågan om man överhuvudtaget kan överföra dikter 

från ett språk till ett annat är för stor för att 

diskuteras här. Jag nöjer mig med att hänvisa till 

Nobelpristagaren Joseph Brodsky som när han en 

gång framträdde på Kulturhuset i Stockholm sade: 

Nej, det går inte att översätta poesi, men det är 

nödvändigt.”



Men är Bibeln en bok som kan läsas och förstås 
utan någon som helst bakgrundskunskap eller är 
Bibeln en bok som kräver kunskap i historia, språk, 
geografi m.m. för att kunna förstås och läsas? 

Ja



FEM GRUNDSTEG I BIBELSTUDIET

• Observation – vad står det?

• Tolkning – vad betyder det?

• Samband – Hur passar det ihop med andra 
texter?

• Tillämpning – Vad får det för konsekvenser för 
mig?

• Kommunikation – Hur delar jag med mig till 
andra?



EFESIERBREVET

• Brev = tillfällighetsskrift

• Tydlig avsändare

• Tydliga mottagare

• Skrevs med ett särskilt syfte



BAKGRUND TILL EFESIERBREVET

• Paulus besök och kontakt med staden: 

• Apg 18:19-20

• Apg 19 (hela kapitlet) och 20:1

• Apg 20:15-38

• Paulus brev skickades runt:

• Kol 4:16
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