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Aposteln Paulus intensifierade sin undervisning till de kristna i Efesus med att gå 
in i detalj på deras vana att tillbe Diana, vilket var oacceptabelt för Gud och han 
bemötte även problemet med alkohol samt det heliga äktenskapet. 

GUDS EFTERFÖLJARE 
Änglarna är inte av feminint eller maskulint kön. De som dyrkade Diana dyrkade 
en fallen ängel som styrdes av Satan. Den Onde vet inte vad kärlek är, och den 
finns inte i avgudadyrkan. Paulus sa till de kristna att bli Guds efterföljare och 
vandra i kärlek. Ef. 5:1-2 

SATANS FRUKTER 
Paulus gjorde upp en lista över Satans frukter, som även rörde dyrkan av Diana: 
äktenskapsbrott, orenhet, girighet, snusk, svordomar, grova skämt, horeri och 
avgudadyrkan. Dessa köttets frukter är så vedervärdiga inför Gud, att kristna 
aldrig ens bör tala om dem eller diskutera dem utifrån gamla minnen. vers 3-5 
Underhållningsprogrammen i västvärlden av år 2011 bygger på Satans frukter; 
film och TV spyr ut dem i hemmen, där man ser på dem. Paulus förmedlade en 
ännu större syndalista i sitt brev till Galatien. Gal. 5:16-21 
Vi ska definitivt inte delta i sådana aktiviteter. Rom. 1:24-32 
En kristen kan inte ha gemenskap med Djävulen och hans hord, och tro att han 
inte blir påverkad. Om vi deltar i världens synder kommer andlig förstörelse, 
och ”andlig självmord” är ett bra sätt att beskriva detta. 2 Petr. 2:9-22 
Låt dig inte bedras av världen. Ef. 5:6-13 
Vakna upp från din andliga sömn och vandra på fromt vis. vers 14-16 
Sök Guds vilja. vers 17 
Strunta i alkohol. vers 18; Ord. 20:1; 23:29-35 
Prisa Gud dagligen. vers 19-20 

DET HELIGA ÄKTENSKAPET 
För att kunna bevara det heliga kristna äktenskapet måste man kompromissa sig 
emellan. vers 21 
När man har underordnat sig i äktenskapet är det kvinnans plikt att lyda sin man 
på samma sätt som han ska lyda Herren. vers 22-24 
Mannen ska älska sin fru på det sätt Kristus älskar Församlingen. vers 25-32 



Mannen ska älska sin fru och kvinnan respektera sin man. vers 33 
Barnen skall lyda sina föräldrar. Ef. 6:1-3; 2 Mos. 20:12 
Fäder skall inte reta sina barn. Ef. 6:4 

YTTRE FÖRHÅLLANDEN 
Detta bud gavs till Efesus medan de flesta hushållen där hade slavar men gäller 
även vem som helst som är anställd och får lön för detta. En tjänsteman eller en 
arbetare ska visa lydnad mot sin chef. vers 5-8 
De som anställer människor ska behandla sina löntagare med respekt. vers 9 
  

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som 
hur du avslutar din bana! 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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