
Vecka 16

Efesierbrevet
Instruktioner till veckans bibelstudium är att observera, tolka och 
tillämpa texten av kapitel 3. Se exempel # nyckel observationer, 
tolkningsfrågor och tillämpningsfrågor.

1. Läs kapitel 3 och observera genom att färgkoda texten. 

2. Ställ tolkningsfrågor utifrån dina observationer. 

3. Läs bakgrunds informationen nedan   

4. Svara på dina tolkningsfrågor (Tänk på första läsarnas bakgrund och perspektiv och 
Paulus avsikt). 

5. Ge alltid referens och verser till varifrån du tagit fakta under tolknings svaret.   

6. Tänka på tidlösa sanningar till varje tolkningar. 

7. Tänka på tillämpningar till tidlösa sanningarna.  

Bakgrund information till Efesierbrevet 

Författare: Paulus  Ef. 1:1, 3:1

Första läsare: De kristna i området runtomkring Efesos Ef. 1:1

Datering: Mellan 60-62 enligt varifrån Paulus skrivit

Plats: Från Rom, där Paulus satt i husarrest. (jag Paulus som är Kristi Jesu fånge Ef. 3:1, 
jag som är en fånge Ef. 4:1, en ambassadör i bojor Ef. 6:20) 

Historiska bakgrund av Efesos

Efesos var en viktig hamnstad som förband romarrikets östra och västra delar, delvis på 
grund av detta var det en mycket rik stad. Främst hade staden sin framgång på grund av 
det jättelika tempel som fanns där, tillägnat gudinnan Artemis, som primärt stod för 
fruktbarhet. 
    I apostlagärningarna 19 kan vi läsa om Paulus uppstart av en församlingsrörelse i Efesos 
och hans dramatiska möte med de försäljare  som fanns utanför templet. Templet som 
räknades som ett av världens sju underverk var ungefär fyra gånger så stort som parthenon 
templet i Aten. Varje år drog Artemis templet in mängder av besökare från hela 
romarriket. På grund av denna tempel-turism gjorde det staden rik, vilket kom att leda till 
att templet blev ett ekonomiskt centrum, där man kunde, likt en bank, spara och låna 
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pengar. I templet tillbad man Artemis bland annat genom tempelprostitution. Templet var 
en otroligt viktig del av den lokala identiteten. Dessutom tillbad man på denna tiden 
många andra gudar och olika gudar stod för olika saker, såsom fruktbarhet, krigslycka och 
rikedom. Gudarna var nyckfulla och man visste aldrig om de kunde infria sina löften och 
dessutom om man inte offrade till dem riskerade man att dra på sig deras ilska. Därför 
levde många i osäkerhet och rädsla inför gudarna. 
       Befolkningen behövde också ge sin lojalitet och tillbedjan till kejsaren som sågs som 
Gud, annars kunde man få sätta livet till. Kejsaren under tidigt 60 tal var Nero, den kejsare 
som är mest känd för sin brutala förföljelse av kristna.
       Sammanfattningsvis var Efesos en stad präglad av polyteism (tron på många gudar), 
synkretism (blandning av trosåskådning) och en mycket stark sammankoppling mellan 
politik, religion och ekonomi.

Vilka kunde ha varit i församlingen?
- Judar och greker (Apostlagärningarna 19:10, 20:21)
: Det fanns en synagoga med judar (Apg 18:19) vilket betyder att det måste ha funnits mer 
än tio judiska män.
- 7 söner till en judisk överstepräst Sceva (Apg 19: 11-20)
- Ett antal människor - utövade magisk konst (Apg 19: 19): de brände sina magiska 
övningsböcker efter att de blev troende. 
- Demetrius, en silversmed, som skapade silverhelgedomar av Artemis (Apg 19: 23ff)

Exempel # 
Nyckel observationer:  Vem, Var, När, Upprepade ord/fraser, Kopplingsord

Tolkningsfrågor

Varför säger författaren det här till de första läsarna?

Vad betyder texten när den skrivits i dåtid?

Hur har de första läsarna förstått textens betydelse? 

Vilka problem kunde de första läsarna haft? 

Varför nämnts särskilda platser? 

Varför använts Motsatser (Kontrast)?

 Varför används samma ord många gånger? 

Tillämpningsfrågor  

A. Vilka är de grundläggande tidlösa sanningarna utifrån jag har tolkat eller i den här 

boken? 

B. Hur  gäller dessa sanningar i mitt liv? Var specifik.     

C. Vilka specifika steg eller åtgärder kan jag vidta för att genomföra den här 

tillämpningen? 


