
Efesierbrevet – Vem tror du att du a r? – del 1 

1 Inledning (1:1-2) – Vem tror du att du är?  

(Christoffer Jaarma) 2018-09-09 

1.1 Vår identitet styr vårt liv 
❖ Hur du ser på dig själv i relation till andra människor kommer att styra nästan hela dit liv. 

1.1.1 Vem säger du att du är? 

❖ Identitetsbärare och kultur 

➢ Är du ditt yrke? Ditt civilstånd? Dina intressen? Din politiska ideologi? Är du en kulturyttring? En 

sexuell läggning? Vem tror du att du är… 

❖ Självbild och erfarenheter 

➢ Din självbild är den bild du själv har skapat av och om dig själv 

➢ Den är formad av vad andra har sagt om dig (PBS) 

➢ Den är formad av vad du har varit med om 

➢ Har någon skadat dig? Utnyttjat dig? Tryckt ner dig och hånat dig? Förringat dig? Är du ett offer? Eller 

är du kanske en förövare? 

❖ Gudsbild och förvandling 

➢ Din bild av vem Gud är har stor på verkan på hur du ser dig själv.  

➢ Är Gud sträng? Eller snäll? Vred? Eller Likgiltig? Vem är din Gud? 

➢ Bibelns Gud vill förvandling för dig, vi förvandlas till att bli lika Guds son. 

1.1.2 Vem säger Gud att du är? 

❖ Paulus resa 

➢ Vi kommer se närmare på Efesierbrevets författare, vem han ar och vem han blev och vad han har att 

säga oss om vår identitet som Jesu lärjungar, som församling, som Guds barn och som arvtagare till 

Guds rike. 

❖ Din resa 

➢ Du är också på en resa, en förvandling från härlighet till härlighet 

❖ Efesierbrevet 

➢ Ett av syftena med vår resa genom Efesierbrevet är att låta Guds ord komma med förvandling till dig. 

Låt din identitet bli baserad på vad Gud har sagt om dig, då bygger du ditt hus på en klippa. 

1.2 Paulus 
❖ Vem är nu denne Paulus? 

1.2.1 Identitetsförändring (Fil 3:4-7) 

❖ Ursprung: Paulus levde enligt judendomens strängaste inriktning, en djupt religiös man. Han hade sin 

identitet som Farisé, en oförvitlig man inför agen. Men nu räknar han det som avskräde – det är en 

identitetsförvandling! 

❖ Vändpunkten kom i ett möte med den uppståndne Jesus på vägen till Damaskus (Apg 9:1-9) 

❖ Resultatet blev en total helomvändning i Paulus liv, och all den energi och nit han tidigare lagt på att 

förfölja Guds församling lade han nu istället på att bygga upp den. 

1.2.2 Apostel 

❖ En Apostel är ett befullmäktigat ombud 

❖ Paulus blev Apostel genom Guds vilja 

❖ Han blev utrustad och tränad av Jesus själv (Gal 1:10-24) 



1.3 De Heliga i Efesus 
Paulus skriver till de heliga i Efesus, vad betyder det? 

1.3.1 Helig = Avskiljd 

❖ Att vara helig är att vara avskiljd av Gud. 

❖ Gud är den som Helgar - gör avskiljt. 

1.3.2 Lever i tron 

❖ De heliga lever i tron på Kristus Jesus.  

❖ En nyckel till att förstå Kristet liv: Du kan inte leva ett Kristet liv utan att vara i Kristus. 

1.3.3 Efesierbrevets ursprung och innehåll 

❖ Efesierbrevet har av somliga kallats församlingsbrevet. Beskriver mycket av vad det innebär att vara och leva 

församling och hur församlingen skall byggas upp. 

❖ Var från början möjligen en rundskrivelse utan fast mottagare, i så fall har en kopia avsedd för församlingen i 

Efesus blivit bevarad till eftervärden. 

❖ Brevet handlar om vår identitet, inte främst som individer utan som Guds folk. 

1.4 Gud – Fadern & Sonen 
❖ Paulus inleder med att önska nåd och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. 

1.4.1 Nåd – Vanförtjänt: Inte för vår skull utan för Guds egen 

❖ Den nåd som Gud ger oss är inte bara oförtjänt – att vi inte gjort något för att förtjäna den, den är vanförtjänt – 

vi har gjort allt för att inte förtjäna den. 

❖ Gud ger inte nåd för vår skull, det finns ingenting i oss som får Gud att vilja ge oss nåd.  

❖ Nådens källa finns istället i vem Gud är och hurdana hans egenskaper är. Gud är nådefull, han är den som ger 

vanförtjänta syndare nåd! Halleluja! 

1.4.2 Frid – Shalom: Ett oskadat tillstånd 

❖ Guds frid är mer än bara en önskan om lugn, det är en aktiv kraft, något som griper in och skapar. 

❖ Shalom – Guds Frid, är en andlig verklighet, en aspekt av vem Gud är. 

1.4.3 Identitetsgivare 

❖ Vem säger nu Gud att du är?  

❖ Är Gud din källa, eller har du din rot någon annanstans? 

❖ Följ med oss och studera Efesierbrevet och hitta nycklar till din identitet i Kristus och till förvandling i ditt liv! 

AMEN! 

Instuderingsfrågor: 

❖ Läs punkt 1.1.1, Hur skulle du svara på vem du är?  

➢ Efter den här förkunnelsen, skulle du välja att svara annorlunda? 

❖ Hur ser din Gudsbild ut och hur väl stämmer den med vad Bibeln säger om vem Gud är? 

➢ Vilka frågor eller utsagor i Bibeln brottas du mest med? 

❖ Paulus blev fullstädigt förvandlad efter sin upplevelse på Damaskusvägen. Hur påverkar det hans trovärdighet 

som Apostel och författare av Efesierbrevet, vilken auktoritet har hans ord för dit liv? 

❖ Paulus skriver till de heliga, känns du vid att du också kallas en av de heliga och vad innebär det i så fall för ditt 

liv? 

❖ Vem säger nu Gud att du är? Läs igenom hela Efesierbrevet och försök hitta alla aspekter av vad Gud säger om 

vem du är i Kristus, i Församlingen, i Guds rike och i Guds nåd. 


