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Att läsa och förstå Bibeln 

utifrån Efesierbrevet del 2



BIBELSTUDIETS FÖRSTA STEG

• Observation – vad står det?

Ef 1:3 -14

• Lista det som vi är och har, samt vad Gud gjort för oss



FÖRSTA STEGET: OBSERVATION

Upprepningar: Lägg märke till ord eller uttryck som 
återkommer flera gånger

Ef 1:3 -14

• Vilket uttryck förekommer flera gånger?

• Hur många gånger?

• Vad säger det om vad som är centralt i denna text?



BIBELSTUDIETS ANDRA STEG

• Tolkning – vad betyder det?

• Vad tycks Paulus vilja säga med detta första 
längre stycke?



FÖRSTA STEGET: OBSERVATION

• Ef 1:15-19 – Vad är det för typ av text?

• En bön

• Att be utifrån bibelorden – hjälper mig att hitta 
orden för bönen och håller mig dessutom nära Guds 
ord.



ÖVERSIKT KAP 1

Hälsning (1:1-2)

Lovprisning (1:3) som övergår i…

…en beskrivning av vad Gud gjort för och i oss 
genom Jesus Kristus (1:4-14) som övergår i…

… tacksägelse och bön för mottagarna (1:15-19) 
som övergår i…

… beskrivningar av Jesus som Herre över allting 
(1:20-23)



BÖN OCH TEOLOGI

”Paulus kan knappast börja be eller tillbe utan att 
reflektera över innebörden av Guds handlande 
genom Kristus /…/ Paulus är lika mycket bedjare som 
tänkare, lika mycket mystiker som teolog. För honom 
finns det ingen motsättning mellan teologi och bön.” 

/ur ”Med framtiden i ryggen” av Michael Tellbe



BÖN OCH TEOLOGI

• Teologi leder till bön och tillbedjan

• Bön och tillbedjan leder till teologi

• Bönen och tillbedjan kretsar kring Jesus



EF 2:1-10

• Paulus talar om två tillstånd/två livsriktningar – ett 
utan Gud och ett med Gud.

• Det är Paulus vanligaste sätt att tala om synden –
som ett tillstånd/en livsriktning snarare än enstaka 
handlingar.

• Frälsningen är helt Guds verk.

• En ny identitet – genom att förstå vilka de är i 
Kristus kan församlingen bli vad de är. Det som är 
sant om Kristus är sant om dem.



SAMTALSFRÅGOR

• Vi pratar på prov, tänker högt och får ändra oss.

• Vi lyssnar välvilligt.

• Vi låter alla som vill prata.

• Vi får ”passa”.



SAMTALSFRÅGOR
1. Titta på det vi skrev i övningarna:

a) Vad tänkte du att Paulus vill säga med det första stycket, Ef
1:3-14?

b) Skulle det göra någon skillnad för hur vi ser på och beter oss 
mot oss själva och mot varandra om vi verkligen förstod och levde 
i dessa löften och sanningar? Vilka skillnader?

c) Varför tror du att det är svårt att förstå och leva i dessa 
sanningar? Spelar den svenska jante-lagen någon roll i det?

2. Om bön och teologi:

b) På vilket sätt kan bibelorden och ökad kunskap om Gud 
berika vårt sätt att be? 

c)Vad vill du ta med dig från kvällens bibeltexter in i din bön?


