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Underordna sig?

Vem ska egentligen göra det?



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.



FÖRUTSÄTTNINGAR

• Bibelns böcker är skrivna i särskilda historiska 
sammanhang.

• Tiden, kulturen och språket spelar roll för att 
förstå orden. 

• Orden får sin betydelse av sammanhanget.

• Bibeln är en helhet.

• Vi söker bibelordets relevans för vår tid, i det 
historiska sammanhanget.



MÖTET MED TEXTEN: EF 5:21-6:9

• Har du hört undervisning om denna text 
tidigare? Hur har den förklarats?

• Vilka känslor får du av texten? Väcker texten 
tillbedjan, vilja till efterföljelse, känsla av lust, 
inspiration, krav, ovilja, apati eller annat?

• Lägg märke till textens svårigheter. Notera allt 
du inte förstår och vilka frågor som väcks i dig.



EFESIERBREVET – ÖVERSIKT:

DÄRFÖRKapitel 1-3

Om evangeliet

Kapitel 4-6

Om våra liv i ljuset 

av evangeliet



OBSERVATION: VILKA UPPMANINGAR 
FINNS I TEXTEN?

• 5:21 Underordna er varandra

• 5:22 Ni hustrur, underordna er era män

• 5:24 Kvinnorna [ska] i allt underordna sig sina 
män

• 5:25 Ni män, älska era hustrur

• 5:28 Männen [är] skyldiga att älska sina hustrur



OBSERVATION: VILKA UPPMANINGAR 
FINNS I TEXTEN?

• 5:33 Var och en [ska] älska sin hustru

• 5:33 Hustrun ska visa respekt för sin man

• 6:1 Ni barn, lyd era föräldrar

• 6:4 Ni fäder, reta inte upp era barn, fostra och 
förmana dem

• 6:5, 7 Ni tjänare, lyd/vörda/visa respekt/tjäna era 
Herrar

• 6:9 Ni herrar, gör på samma sätt mot era tjänare, sluta 
hota/använd inte hårda ord



OBSERVATION: VAD FÖLJS 
UPPMANINGARNA AV?

• 5:21 i vördnad för Kristus.

• 5:22 så som ni underordnar er Herren.

• 5:24 Så som församlingen underordnar sig Kristus

•5:25 så som Kristus har älskat församlingen

• 5:29 Så gör också Kristus med församlingen, 
eftersom vi är delar i hans kropp. 



OBSERVATION: VAD FÖLJS 
UPPMANINGARNA AV?

• 6:1 i Herren. För det är rätt och riktigt, så att det 
går dig väl

• 6:4 i Herren.

• 6:5 så som ni gör mot Kristus. 

• 6:7 gör det för Herren/det gäller ju Herren

• 6:9 ni har samme Herre i himlen



SLUTSATS

• Alla uppmaningar är kopplade till vår relation 
med Jesus Kristus – som kristna kallas vi att leva 
våra liv ”i Kristus”.



”I KRISTUS” – VAD BETYDER DET?

• Vår kallelse är till Kristus – till det rum där Jesus 
är Herre

• Allt tänkande och handlande ska vara förenligt 
med bekännelsen att ”Jesus Kristus är Herre”



HUSTRUR OCH MÄN

Ef 5:22 

Ni hustrur, underordna 

er era män så som ni 

underordnar er Herren.

Ef 5:21 

Underordna er 

varandra i vördnad 

för Kristus.

Ef 5:25 

Ni män, älska era 

hustrur, så som Kristus 

har älskat församlingen

Ef 5:2 

Lev i kärlek, så som 

Kristus har älskat oss.



ATT VARA ”HUVUD”

• Vad gjorde Jesus till huvud för församlingen?

• Fil 2:6-11

• I Bibeln finns inget ledarskap utan 
självutgivande kärlek.

• Sköter om kroppen och ger den näring



ATT UNDERORDNA SIG

• Hustrurna uppmanas att underordna sig och 
respektera den självutgivande kärleken.

• Tillåta maken att ta ansvar och att värdesätta 
den kärleken.

• ”respekt” i vers 5:33 är samma grekiska ord som 
är översatt till ”vördnad” i vers 5:21

• Frågan i ett äktenskap är inte vem som 
bestämmer utan hur kan vi vara mest Kristuslika



ÄLSKAR 

– offrar sitt liv

TAR HAND OM

RESPEKTERAR

TILLÅTER 

ANSVARSTAGANDE

FÖRSAMLINGEN JESUS



BARN & FÖRÄLDRAR

• Riktar sig direkt till barnen

• Reta inte = reta till vrede/förarga

• Fostra och vägled ”i Herren”



ÄLSKAR

TAR HAND OM

RESPEKTERAR

TILLÅTER ANSVAR

FÖRSAMLINGEN JESUS

LYDA I HERREN
FOSTRA OCH 

FÖRMANA I HERREN



SLAVAR & HERRAR

• Olika typer av slaveri

• Slavar var vanliga i hushållen, ibland som en del 
av familjen



ÄLSKARRESPEKTERAR

FÖRSAMLINGEN JESUS

LYDA I HERREN
FOSTRA OCH FÖRMANA I 

HERREN

TAR HAND OMTILLÅTER ANSVAR

LYDA

VÖRDA &

RESPEKTERA

SLUTA HOTA

BEHANDLA 

LIKA



AVSLUTNING

• Paulus ger både ”underordning” och ”auktoritet” 
en ny innebörd.

• En inre attitydförändring kommer på sikt förändra 
de yttre strukturerna.

• Ni är fortfarande hustru/man/barn/slav = har 
skilda roller. Men ni står under en och samma Herre 
= skillnaden mellan er spelar ingen roll inför Gud.



EGEN REFLEKTION/SAMTALSFRÅGOR
• Vad fastnade hos dig i dagens undervisning – vad 
tyckte du var bra/viktigt/inspirerande?

• För Paulus var det här praktiska och konkreta 
uppmaningar till människor om hur de skulle agera 
och leva. Skulle det här på något sätt kunna 
påverka vårt sätt att leva i vårt moderna samhälle? 
I så fall hur? Eller är den här undervisningen bara 
teoretiskt intressant?

• Har dagens text och undervisning väckt några 
andra frågor hos dig?


