
Efeserbrevet 5

Menigheten er forlovet med Kristus. 

v. 1-2 Vi er Kristi disipler.
Galaterbrevet 5, 22 - Åndens frukt er kjærlighet.
Kjærligheten som Jesus viser oss innebærer at vi ofrer 
opp oss selv.
Det som nevnes videre i dette kapittel bygger på 
nettopp dette, at vi er etterfølgere av Jesus. 



v. 3-4  Disse synder er vanlig blant djevelens barn.
Hor er den «nye moralen».
Urenhet er umoral.
Grådighet gjelder både jag etter rikdom og 
anerkjennelse, posisjon og makt.
Skamløshet, tåpelig snakk og lettsindig spøk er måten 
verden omtaler sin egen umoral på.
(«Vi hadde en skikkelig fest!  Jeg husker ingenting.»)

v. 5-7  En som lever i synd, selv om han bekjenner seg 
som kristen, er ikke frelst.  Han avslører seg som en av 
«ulydighetens barn».
Ikke la deg lure av kirkemøtevedtak!



v. 8-10  Dere var mørke!  
Det synes å være enda verre enn i mørke.
Dere er lys.
Vandre i Ånden.  Vis Åndens frukter.

v. 11-13    Mørket avsløres av lys.
Dere er lys!
Ikke forkynn moral til verdens barn med en pekefinger.
Lyset som dere er vil avsløre umoralen.  Lev i Ånden.

v. 14  Vi kan ikke stå opp fra de døde i egen kraft.
Våkn opp fra din farlige søvn, du som er kristen.



v. 15-17  Vær opptatt av at tida ikke sløses bort.  
Vær på tå hev i kristen livet.  
Lev i Ånden.

v. 18  Bli fylt av Ånden.  Du trenger påfyll.  
Bilen din går på bensin (eller diesel…..eller strøm) men 
du trenger å fylle tanken!

v. 19 Fyll «tanken» din med sang fra hjertet!  Del det 
med de andre.  Oppsøk felleskapet!!



v. 20 Ikke glem å takke Gud i alle ting!  
Det handler her om å få påfyll av Ånden.

v. 21  «Underordne dere hverandre!»
Dette kan skje i Guds frykt.  Lev i Ånden.
Vandre i kjærlighet (v. 2).

v. 22  «Underordne» er ikke et militært uttrykk.  Det 
betyr ikke «lyde» i denne sammenhengen.  Det er et 
mildere uttrykk som beskriver en kvinne som følger, 
svarer til sin mann, en mann som elsker henne.



v. 23-25 
Jesu kjærlighet var ikke overfladisk.  
Den tvang ham til å gå korsets vei.

Jesus elsket oss først.  Vi svarer ved å vandre i kjærlighet.

Mannen elsker, kvinnen svarer med kjærlighet.

v. 26  Bibelen er vannbadet.  Bibelen virker til helliggjørelse.

v. 27  Menigheten er forlovet med Kristus.  En dag blir den 
en brud.  (Åp. 21, 9)



v. 28-32   Ja, her ligger «hemmeligheten».

«Hemmelighet» betyr også at Paulus forteller oss noe 
som ikke ble åpenbart i GT.  (Ef. 3, 2-6)

v. 33  «Men»… Det er den praktiske siden, fordi ikke alt 
er som det skal være.  Husk å gjøre dette!!


