
Efeserbrevet 3
Dette kapittelet er avslutningen på den «læremessige» 
delen av Efeserbrevet.

V. 1-2   Paulus er apostelen til hedningene.  (v. 8 og Gal. 2,7) 
Han har skrevet til dem at de har fått del i noe helt nytt –
jøder og hedninger blir føyd sammen i Kristus!

Paulus sier om seg selv (les også 4,1) at han er blitt fange 
fordi han er Kristi fange til disse han skriver til.  Lydighet 
førte til hans fangenskap i Roma.



«Guds nådes husholdning» er et uttrykk vi kan bruke om 
den nye «økonomi» eller frelsesplan for vår tid som 
Paulus har nettopp beskrevet.

v. 3-6  Paulus, inklusiv de andre apostlene og 
nytestamentlige profeter, har fått åpenbart noe som 
aldri ble gjort kjent i det Gamle Testamentet!  Skygger
av «menigheten» var nedtegnet, men de som leste 
hadde ikke lys over det.  Det var en «hemmelighet» 
frem til det ble åpenbart for Paulus og kompani.
Det er Ånden som åpenbarer.  Det kan ikke bli 
oppdiktet i en menneskehjerne.



V. 7  Les Romerne 15,18.  Paulus sier at han er en «diakon», 
en tjener, for denne gode nyheten om den nye 
tidshusholdning som forener hedninger og jøder sammen i 
Kristus.

Fra skapelsen til Abraham var alle hedninger.
Fra Abraham til Kristus var det jøder og hedninger – to 
grupper.
I denne husholdningen er det tre grupper - jøder, hedninger, 
og kristne.  Jøder og hedninger som er i Kristus hører til 
denne tredje gruppe.



v. 8-9  Paulus, «diakonen» er veldig ydmyk i forhold til 
oppgaven  han har fått av Kristus.  Han er ikke den 
eneste som har fått åpenbart denne hemmeligheten, 
men han har fått oppgaven til å fortelle «alle» 
hedningene om at de har fått del i løftene i Kristus.

Denne hemmeligheten inkluderer uransakelige 
rikdommer som vi vil ha en evighet til å forske i!

Du kan faktisk begynne nå ved å grunne på Skriften.  



Understrek de ordene «som skapte alle ting ved 
Jesus Kristus».  Treenigheten var virksom under de 
seks skapelses dagene.  Jesus var 
«håndverksmester».  (Salomos Ordspråk 8, 29-30)

v. 10-11  Fra evighet av har Gud tenkt dette.  Det 
skal nå åpenbares ikke bare for de berørte her 
nede, men også for de himmelske hærskarer.   Disse 
skal være vitne til «menigheten» og forstå mer om 
Guds visdom gjennom vårt vitnesbyrd.



V. 12 Vi kan tale ut med Gud.  Talefrihet som kristne.

v. 13  Ikke fortvil for meg, men husk meg heller i bønn.
Les Kol. 1,24.

v. 14-21 er en bønn av Paulus for menigheten – at 
virkeligheten av disse læresetninger kan føre sine 
åndelige barn inn i den store rikdommen som de har 
adgang til.  De må erfare sannheten.



v. 14  Å bøye kne er en god bønnestilling.  Det er nemlig 
ingen sovestilling eller springestilling.

v. 15 Vi er i en familieforhold i Kristus.

v. 16 Den Hellige Ånd i oss er vår styrke.

v. 17 «I Kristus» er vår stilling i himmelen.  Kristus i oss 
er Hans stilling i oss her nede.  Hans kjærlighet er 
virksom gjennom oss.



v. 18-19 Paulus vil at vi som tror kan begynne å forstå mer 
om Guds kjærlighet.
«Bredden» er stor.  Jesus vil frelse alle mennesker.
«Lengden» er fra evighet til evighet.  
«Dybden» åpenbares ved Jesu Kristi død på korset.
«Høyden» fører oss opp til Guds trone.

Kunnskap kan ikke formidle denne kjærligheten.  Kun Den 
Hellige Ånd kan formidle den!

Forståelsen av denne kjærligheten fyller oss med Guds 
fylde.



v. 20-21  Lovsang av Paulus.
Gud vil at vi skal få Hans fylde i overmål!

Dette markerer avslutningen på den første delen av 
brevet til efeserne og til menigheten i vår tid.
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