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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.



Kapitel 1-3

Om evangeliet



ARGUMENTERANDE TEXT

• Slutsats: Lägg märke till ord som ”därför” och 
”alltså”

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

• Kontraster: Lägg märke till ”men” och ”däremot”

• Ord och begrepp: Lägg märke till viktiga termer 
(ord och begrepp) som förekommer i texten och 
försök ta reda på vad de betyder. 



DÄRFÖRKapitel 1-3

Om evangeliet

Kapitel 4-6

Om våra liv i ljuset 

av evangeliet



EF 4:1-3

• Varför ska vi leva värdigt vår kallelse?

• ”Den kallelse ni fått” – vad är det för kallelse?



VAD ÄR VI KALLADE TILL?

• …ni, som är kallade att tillhöra Jesus Kristus 
(Rom 1:6)

• Ni är kallade till frihet… (Gal 5:13)

• Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni 
är kallade till (Kol 3:15)

• …grip det eviga livet som du blev kallad till… 
(1 Tim 6:12)



VAD ÄR VI KALLADE TILL?

• …om ni står ut med att lida när ni gör det 
goda, då är det en nåd inför Gud. Till detta är 
ni kallade. Kristus led i ert ställe och 
efterlämnade ett exempel åt er (1 Pet 2:20-21)

• Löna inte ont med ont eller hån med hån. 
Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att 
ärva välsignelse. (1 Pet 3:9)

• Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi 
Jesu apostel… (1 Kor 1:1)



EF 4:1-3

• ”Lev värdigt” – ”lev upp till” – Bli de ni är i 
Kristus

• Hur?

• Ödmjuka

• Milda

• Tålmodiga

• Har överseende med varandra i kärlek

• Bevarar Andens enhet



”GÖR ALLT NI KAN FÖR ATT BEVARA 
ANDENS ENHET” EF 4:3

• …själv kunde jag inte tala till er som till andliga 
människor, utan bara som till köttsliga människor, 
spädbarn i Kristus. /…/ För när det finns avund 
och strid bland er, är ni då inte köttsliga och lever 
som alla andra? (1 Kor 3:1, 3)

• Enhet är ett tecken på andlig mognad



EF 4:4-7

… en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett 

hopp vid er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en 

Gud som är allas Far, han som är över alla, genom 

alla och i alla.
fhejhe

Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus 

fördelade gåvan. 



EF 4:11-13

Och han gav några till apostlar, andra till profeter, 

andra till evangelister och andra till herdar och 

lärare,  för att utrusta de heliga till att fullgöra sin 

tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram 

till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son…



EF 4:16

Av honom fogas hela kroppen samman och hålls 

ihop genom det stöd som varje led ger, med 

den kraft som är fördelad åt varje enskild del. 

Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig 

själv i kärlek.



ENHET OCH MÅNGFALD

• Paulus säger alltså något om helheten kontra 
delarna

• Enhet är inte detsamma som likformighet, att 
bli lika varandra

• Gud enar oss i vår mångfald

• Olika typer av människor – olika gåvor – men 
genom en och samma Ande



TJÄNSTEGÅVORNA

• Att bygga upp kyrkan

• Att alla kommer i tjänst

• Då mognar kyrkan och vi växer upp



MOGNA I KÄRLEK

• ”i kärlek” Ef 4:2, 15, 16

• … kunskapen gör oss uppblåsta, medan kärleken 
bygger upp (1 Kor 8:1)

• …om jag har profetisk gåva och vet alla 
hemligheter och har all kunskap, och om jag har all 
tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, 
så är jag ingenting. (1 Kor 13:2)



MOGNA I KÄRLEK

• Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer 
och mer och ge insikt och gott omdöme… (Fil 1:9)

• …er tro växer starkt och kärleken som ni alla har 
till varandra blir allt större hos var och en. (1 Thess 
1:3)



MISSION OCH EVANGELISATION

• Paulus uppmanar sällan till evangelisation och 
mission i sina brev men tjänstegåvorna har med 
församlingens tjänst att göra som är utåtriktad.

• För att det redan fungerade?

• För att församlingens enhet och liv är 
missionerande och evangeliserande?



MISSION OCH EVANGELISATION

• Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. 
Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni 
är mina lärjungar.” (Joh 13:34-35)

• Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska 
vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då 
ska världen tro att du har sänt mig. (Joh 17:21)



SAMTALSFRÅGOR

• Vad fastnade hos dig i dagens undervisning och 
vad vill du ta med dig?

• Hur förstår du enheten kontra mångfalden? Vart 
brister vi som församling?

• Vad behöver vi som församling mogna och växa i?


