
EFESERBREVET
H Ø S T E N S  T E M A

Nåde være
med dere
og fred fra
Gud, vår
Far, og
Herren
Jesus

Kristus!

For vi er hans
verk, skapt i

Kristus Jesus til
gode gjerninger,

som Gud på
forhånd har lagt
ferdige for at vi
skulle vandre i

dem.

Bli sterke i
Herren, i

hans veldige
kraft!

Ytre Randesund misjonskirke
høsten 2020.

Men vi skal
være tro mot
sannheten i

kjærlighet og i
ett og alt vokse
opp til ham som
er hode, Kristus.

Vær gode mot
hverandre, vis

medfølelse og tilgi
hverandre, slik Gud

har tilgitt dere i
Kristus.



VELKOMMEN TIL 
bibelsamtaler med utgangspunkt i

Efeserbrevet
Efeserbrevet ble sannsynligvis skrevet av Paulus mens han satt i
fangenskap i Roma, en gang i perioden 60-62 e. Kr. Mye tyder på at
brevet opprinnelig ikke ble skrevet til en bestemt menighet, men var
et rundskriv som skulle leses opp i flere av kirkene som var etablert i
området rundt storbyen Efesos. Ettersom Paulus ikke adresserer et
bestemt problem i dette skriftet (slik han ofte gjorde i andre brev han
skrev), har det vært mye diskusjon rundt hvilken hensikt Paulus
hadde med å skrive brevet. 

I følge John Stott er Efeserbrevet en rikholdig sammenfatning av
evangeliet og dets betydning for oss. Han sier at brevet fokuserer på
hva Gud gjorde gjennom Jesus Kristus og hva han gjør ved sin Ånd
for å bygge sin kirke i verden i dag. Darrell L. Bock sier at brevet
utforsker hvilken retning kirken som fellesskap bør ha, samtidig som
det minner dem om at Gud i sin nåde har gitt alt det som trengs for å
gå den veien. Harold W. Hoehner hevder at Paulus skrev brevet for å
oppmuntre leserne til både å elske Gud og deres kristne søsken
enda dypere. Brevet trekker oss med andre ord inn i kjernestoffet av
den kristne tro. 

Jesus sa at det største budet er å elske Gud og elske vår neste. Det
viktigste vi kan gjøre er å være opptatt av disse to relasjonene, det vil
si pleie forholde til Gud og vår neste. For å gjøre det trenger vi å
snakke med Gud, og snakke med hverandre. Vi trenger å lytte til
Gud, og lytte til hverandre. Vi håper derfor gruppene i møte med
Efeserbrevet vil ha denne hensikten klart for seg, og at samlingene
vil preges av bønn og gode og ærlige samtaler om livet og troen. 



FØRSTE BIBELSAMTALE
Tekst: Efeserne 1,1-23.
Les teksten høyt sammen.

Bruk deretter tid alene med teksten før dere har en delerunde
der den enkelte deler det han/hun spesielt la merke til. 

Deretter kan dere samtale videre, for eksempel med
utgangspunkt i følgende spørsmål:

1) I vers 3 leser vi at har fått del i "all Åndens velsignelse i
himmelen". Hvilke åndelige velsignelser finner du i versene 4-8,
og hvordan relaterer disse velsignelsene til fortiden, nåtiden og
framtiden?

2) Hvordan er det å tenke på oss kristne som Guds arvinger og
hans eget folk?

3) Teksten sier også at vi er kalt til å leve til lov og pris for Guds
herlighet. Hvilke endringer skulle du gjerne se i livet ditt for å leve
enda mer i tråd med dette?

Bønn: 
Ta tid til å be sammen. Lovpris Gud for alt det gode Han har gjort
for oss. Be for hverandre om at Guds gode vilje skal komme
enda mer til uttrykk i livene deres.



ANDRE BIBELSAMTALE
Tekst: Efeserne 2,1-10.
Les teksten høyt sammen.

Bruk deretter tid alene med teksten før dere har en delerunde
der den enkelte deler det han/hun spesielt la merke til. 

Deretter kan dere samtale videre, for eksempel med
utgangspunkt i følgende spørsmål:

1) Hvordan tenker du livet ditt hadde sett ut nå hvis du ikke
hadde vært en kristen? 
 
2) Hva vil du si frelse er i lys av denne bibelteksten?

3) Paulus snakker om å gå i ferdiglagte gjerninger. Hva tror du
disse kan være? Hva hindrer deg fra å gå i dem?

Bønn: 
Ta tid til å be sammen. Bruk litt tid på å takke Jesus for det han
har gjort for dere. Be for hverandres ulike behov og om Guds
ledelse. 



TREDJE BIBELSAMTALE
Tekst: Efeserne 2,11-22.
Les teksten høyt sammen.

Bruk deretter tid alene med teksten før dere har en delerunde
der den enkelte deler det han/hun spesielt la merke til. 

Deretter kan dere samtale videre, for eksempel med
utgangspunkt i følgende spørsmål:

1) Teksten snakker om sterke religiøse skillelinjer og
utenforskap. Hvilke former for utenforskap tror du mennesker i
vårt
nærmiljø kjenner på?

2) Hvordan tror du det kristne fellesskapet oppleves for de som
er utenfor? Hvordan kan menigheten være mer inkluderende og
gjestfri? Og hvilken rolle har du selv i dette? 
 
3) Teksten trekker fram at vi som tror er en bolig for Gud i
Ånden. Hvordan opplever du at det kommer til uttrykk når
menigheten samles, eller når dere samles med gruppen?

Bønn: 
Ta tid til å be sammen. Bruk litt tid på å takke Jesus for det han
har gjort for dere. Be for hverandres ulike behov og om Guds
ledelse. 



FJERDE BIBELSAMTALE
Tekst: Efeserne 3,1-21.
Les teksten høyt sammen.

Bruk deretter tid alene med teksten før dere har en delerunde
der den enkelte deler det han/hun spesielt la merke til. 

Deretter kan dere samtale videre, for eksempel med
utgangspunkt i følgende spørsmål:

1) Paulus skriver om at Kristi mysterium ble åpenbart for han.
Dette mysteriet er Guds frelsesplan, som fra evigheten av har
vært skjult hos Gud. Hvilke følelser vekkes hos deg når du vet at
Gud har en frelsesplan?  

2) Vers 10 sier at Guds mangfoldige visdom skal bli kunngjort
gjennom kirken. Kirken inviteres med på å gi videre det Paulus
har fått åpenbart. Hvordan ser dette ut i Ytre Randesund
misjonskirke? I hvilken grad klarer vi å gi videre Guds nåde? 

3) Paulus kaller seg for den minste av de hellige, altså de
troende. Hva gjør at han som er en så stor leder ser på seg selv 
 som den minste av de troende? Hva vitner det om? 

Bønn: 
Ta tid til å be sammen. Bruk litt tid på å takke Jesus for det han
har gjort for dere. Gjerne be bønnen Paulus ber fra vers 14-21. 


