Efeserbrevet 1
Efesos var den største byen i Lilleasia. En midtpunkt
mellom øst og vest.
Det var en strategisk viktig by for spredning av evangeliet.
Paulus brukte mye av tida der i menigheten i
undervisning. (Ap gj 19,9-10)
De troende ble dermed godt forberedt til å kunne forstå
hva Paulus forkynner i dette brevet.
Paulus skriver nemlig ikke over hodet til dem han skriver
til.

Brevet er en av fire brev skrevet i fengsel i Roma.
Brevet handler om menigheten.
«I Kristus» er overskriften.
Vi er et legeme.
Hodet er i himmelen, det vil si Kristus.
Føttene for menigheten er her nede på jorda. (Ef. 4,1)

Kap. 1 Menigheten er et legeme.
v. 1-2 Hilsen til alle troende.
Paulus er en sann apostel. Han fikk sitt oppdrag direkte fra
den oppstandne Kristus Jesus.
«Nåde» kommer alltid før «fred».

v. 3-6 Gud Faderen planla menigheten.
Vi er «utvalgte».
Hva betyr det å være utvalgt?
Betyr det at vi ikke har fri vilje til å velge Jesus?
Les Johannes Ev. 6,37 og 1. Peter 1,2.
«Forutbestemt til barnekåret» (Gal. 4, 4-7).
Vi som er utvalgt har Gud bestemt skal bli arvinger!
Hvordan skal vi leve og styres? Av kjærlighet!
Nåden kommer gjennom Kristus og Hans blod.

v. 7-12 Gud Sønnen betalte prisen for menigheten.

v. 7 Guddommelig tilgivelse kommer kun etter at straffen
er betalt. Det er ved Jesu blod.
v. 8-9 (Rom. 16,25)
v. 10 «Det skal komme en dag…..»
v. 11-12 Det vi skal få er ikke vår egen fortjeneste, men
noe som Gud gir av ren nåde.
Vi er i Kristus, og skal arve med Ham.
Han har tenkt dette ut fra før verden ble skapt.

v. 13-14 Gud den Hellige Ånd beskytter menigheten.
Den Hellige Ånd fikk vi ved å komme til tro.
Den Hellige Ånd er garantisten for at Gud skal forløse oss.
Han skal levere oss til Kristus som Elieser leverte Rebekka
til Isak.
Lovprisning hører Gud til! (v. 6, 12 og 14)
v. 15-18
I vers 18 er det egentlig «hjertets øyne» det er snakk om.
Det er til hjertet Gud taler. (Rom. 10,8-10)
Les 1. Kor. 2, 9-11.
Verden forstår ikke åndelige sannheter.

v. 19-20 Guds kraft åpenbart gjennom oppstandelsen og
bortrykkelsen til himmelen gjelder oss!
v. 21- 23 Gud gav Kristus til oss, menigheten!
En dag skal vi oppleve at alt blir konsolidert i Kristus.
Dette er svære greier.

