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Medlemmarna i den nya kyrkan I Efesus bestod mest av hedningar vars moral 
bestod av det som avguden Dianas präster dikterade, jämte hedniska sedvänjor 
från Romarriket, och deras moral var långt ifrån den som Gud föreskrev i Gamla 
Testamentet.  
Nämnvärt är att Paulus inte var bunden av besluten i Jerusalem. Apg. 15:19-21 

ATT FÅ TILL STÅND EN KRISTEN MORAL 
Paulus talade om för de kristna i Efesus utan att tveka, att de inte längre kunde 
göra som de brukade. Ef. 4:17 
De hade vandrat i mörkret på grund av okunskap. vers 18  
Hedningarna hade levt i synd och lustfyllda begär och det måste bort. vers 19 
Detta var inte av Gud. vers 20 
Nu hade de hört budskapet om Jesus och det var tid att skaffa undan den onda 
moral som de icketroende hade. vers 21-22   

FÖRNYANDET AV DITT SINNE  
Det är omöjligt att vandra på ett fromt sätt med Gud utan att först ha blivit född på 
nytt, för med detta följer ett förnyande av sinnelaget.  Joh. 3:3-8; Ef. 4:23; Rom. 
12:1-2 
Att förnya ditt sinnelag är en handling av lydnad, då du överlämnar dina köttsliga 
lustar och väljer att göra Guds vilja. Joh. 14:15 
Sedan kan du iklädas den nya människan. Ef. 4:24  

DE TIO BUDORDEN 
Paulus introducerade den undervisning som vi finner i de Tio Budorden som Gud 
gav till Moses. Han hade kommit till slutsatsen att de hednakristna var inympade 
i trädet Israel och var en del av det andliga Israel, som hade ersatt Israel efter 
köttet. Rom. 9:6-8; 11:13-24 
De moraliska och praktiska lagarna Gud gav honom gäller än idag för människor 
antingen de är judar eller hedningar. Gal. 3:27-29; Matt. 5:17-19 
 Inga fler lögner. Ef. 4:25 
 Kontrollera din vrede. vers 26 
 Öppna inte dörren för den Onde. vers 27 
 Stjäl inte. vers 28 



 Inget smutsigt språk. vers 29 
 Bedröva inte den Helige Ande. vers 30 
 Ta inte till bitterhet. vers 31 
 Var goda emot varandra. vers 32 

 
Kristna som lever under 2000-talet borde ge akt på det som aposteln Paulus sa 
till kyrkan i Efesus för ca 1.950 år sedan! 
 

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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