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Är Paulus etik och moral en 

syndakatalog?



SYFTE MED BIBELSTUDIET

• 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.



FEM GRUNDSTEG I BIBELSTUDIET

• Observation – vad står det?

• Tolkning – vad betyder det?

• Korrelation – Hur stämmer det med andra 
texter?

• Tillämpning – Vad får det för konsekvenser för 
mig?

• Kommunikation – Hur delar jag med mig till 
andra?



EFESIERBREVET – ÖVERSIKT:

DÄRFÖRKapitel 1-3

Om evangeliet

Kapitel 4-6

Om våra liv i ljuset 

av evangeliet



EF 4:17 – 5:20

• Vi kommer inte titta på varje vers och inte på de 
enskilda uppmaningarna.

• Vi ska titta på hur Paulus argumenterar för varför
våra liv bör påverkas av evangeliet.

• Och fundera över om Paulus menade att detta var 
en syndakatalog?



ATT MÖTA TEXTEN

• Vad väcker texten för känslor i dig? Känslor av 
lust, inspiration, krav, ovilja, apati, annat? 

• Lägg märke till textens svårigheter. Notera allt du 
inte förstår. Var finns skillnader i tid och kultur? Var 
finns språkliga eller innehållsliga problem eller 
annat som gör att texten upplevs främmande?



OBSERVATION

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



SLUTSATS

4:17 – Därför säger jag… lev inte längre så som 
hedningarna lever

4:22 – Därför ska ni lämna ert gamla liv…

4:25 – Lägg därför bort lögnen…



SLUTSATS

Varför ska vi inte leva som hedningarna?

• För att vi är Kristi kropp – vi har en ny identitet 
och vi har ansvar för varandra 

Varför ska vi lämna vårt gamla liv?

• För att vi lärt känna Kristus och hört om honom –
Jesus ger oss ett nytt exempel



SLUTSATS

Varför ska vi lägga bort lögnen?

• För att vi ska klä oss i den nya människan som 
är lik Gud – vi har en ny identitet

• För att vi är delar i samma kropp – vi har 
ansvar för varandra



OBSERVATION

• Jämförelse: Lägg märke till ord som ”är lik” 
och ”är som” och ”så som” och ”liksom”



JÄMFÖRELSE

4:32 – …förlåt varandra, så som Gud har förlåtit 
er…

5:2 – lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss…



JÄMFÖRELSE

Varför ska vi förlåta varandra?

• För att Gud har förlåtit oss – Guds handlande 
jämförs med vårt

Varför ska vi leva i kärlek?

• För att Jesus har älskat oss - Jesu handlande jämförs 
med vårt

Ef 5:1
Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn.
//Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn.



PAULUS ARGUMENTERAR FÖR ETIK 
UTIFRÅN:

• Guds handlande genom Jesus Kristus. 

• Jesu liv och gärning som exempel.

• Vår nya identitet.

• Vårt ansvar för varandra: kärleken



GUDS HANDLANDE GENOM JESUS KRISTUS

• Det kristna livet vilar på Guds initiativ (Joh 3:16, 
Joh 20:21)

• Innan vi uppmanas att göra något för Gud 
betonar Paulus vad Gud gjort för oss (Ef 1-3)

• Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och: 
Det finns ingen rädsla i kärleken (1 Joh 4:16-21)

• Etiken är fast förankrad i evangeliet och inte i 
lagen – en tacksamhetsetik



JESU LIV SOM EXEMPEL

• Kristus som föredöme: 

• Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. 
1 Kor 11:1

• Var så till sinnes som Kristus var. Fil 2:5

• Uttrycket ”I Herren” handlar om bekännelsen och 
lojaliteten till Jesus som Herre över hela våra liv.



VÅR NYA IDENTITET

• I dopet har vi dött bort från synden och lever för 
Gud, vi lever inte längre under syndens makt (Rom 
6:3-8, 11-14) 

• Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda 
gärningar som Gud har förberett för att vi ska 
vandra i dem (Ef 2:10)

• Vi uppmanas att genom våra liv visa på att det 
som Gud gjort är en verklighet. ”Bli de ni är i 
Kristus!”



VÅRT ANSVAR FÖR VARANDRA: KÄRLEKEN

• Att agera utifrån andras/församlingens bästa, inte 
bara utifrån mina egna rättigheter eller bara mina 
egna intressen. (Rom 15:2-3)

• Friheten i Kristus är en frihet under ansvar: att i allt 
uttrycka kärleken till Gud och till sin nästa (Gal 
5:13)



VÅRT ANSVAR FÖR VARANDRA: KÄRLEKEN

• Lagen sammanfattas i kärleken: Rom 13:8-10 och 
Gal 5:14

• Jesus: Matt 5:17, Matt 22:35-40



PAULUS ARGUMENTERAR INTE FÖR ETIK 
OCH MORAL UTIFRÅN:

• GT:s lagar eller de tio budorden 
• Undantag Ef 6:1-3

• Den första församlingens regler
• Apg 15:28-29 → 1 Kor 8

• Paulus verkar mån om att inte skapa något 
som kan uppfattas som en ny samling av bud 
eller paragrafer.



SYNDAKATALOGEN

• Hur kan man bli så dömande i en gemenskap som 
betonar det personliga mötet med Guds nåd?



SYNDAKATALOGEN

Leder lätt till…

• att utifrån yttre beteenden och markörer avgöra 
om någon var riktigt kristen.

• en kultur av kontroll och övervakning, att man 
skvallrar på varandra. Risk för självrättfärdighet!

• en kultur av att hålla upp ett perfekt yttre. Det blir 
viktigare att det ser bra ut än att det verkligen är 
bra.



SYNDAKATALOGEN

Uppstår bland annat på grund av: 

• Strikt uppdelning mellan ”kristet” och ”okristet”, 
mellan mänskligt – andligt



EGEN REFLEKTION/SAMTALSFRÅGOR

• Vad var viktigt för dig i dagens undervisning och 
vad vill du ta med dig?

• Väcker undervisningen några frågor hos dig? 
Vilka frågor kring texten besvarades inte? Vad 
skulle du vilja veta mer om/prata vidare om?

• Vad behöver vi som församling arbeta vidare med 
eller bearbeta?


