Bibelfokus 9.-14. juli 2013 – Samtalespørsmål
Av: Philip Nunn
Tema: Efeserbrevet
Struktur: Åtte 60-minutters bibeltimer (engelsk, tolket til norsk)

Onsdag 10. juli
(1) Efeserbrevet #1: Innledning
- Viktigheten av sammenheng
- Menigheter kan forandre seg
- Temaer: Kristus, menigheten, kristen livsførsel
Samtalespørsmål:
1. Hvor mange år er det siden din lokale menighet (forsamling) oppstod? Hvordan skjedde
dette?
2. Har forsamlingen din opplevd noen krise/forandrende hendelser i sin historie? Hvilke gode
eller dårlige virkninger førte disse forandringene til?
3. Omtrent 45 år etter sin begynnelse, var menigheten i Efesus (a) aktiv, (b) læremessig sunn,
men (c) hadde mistet sin første kjærlighet. Hvordan kan man se om en forsamling har
mistet sin første kjærlighet?
4. Hvordan er din lokale menighet sammenlignet med menigheten i Efesus på punktene (a),
(b) og (c)?

(2) Efeserbrevet #2: Oversikt
- Liv og lære henger sammen
- Hva er nytt? Guds planer med Kristus og menigheten
- Hvordan be for deg selv og andre
Samtalespørsmål:
1. Hva kan vi lære av det faktum at Paulus bruker halve brevet på å reflektere over
læremessige spørsmål?
2. Enok, Abraham og David elsket Gud og gledet seg over å vandre nær Gud. Hva vet vi kristne
nå om Gud som de aldri visste? På hvilken måte er denne kunnskapen nyttig for oss?
3. Hvilke idéer kan du trekke ut fra Paulus’ to bønner som kan hjelpe deg å be bedre for andre
mennesker?

Torsdag 11. juli
(3) Efeserbrevet #3: Du og Kristi kropp

4:1-16

- Den hellige Ånd
- Menighetens enhet – å se den og bevare den
- Menighetens vekst – å bruke gavene våre
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Samtalespørsmål:
1. Den hellige Ånd: Les Efeserbrevet 2:22. Vi kristne blir bygd opp sammen for å være en
bolig «hvor Gud lever ved sin Ånd». Føler du deg komfortabel med tanken på at den hellige
Ånd bor i menigheten? Kan vi merke hans tilstedeværelse? Ville vi savne ham hvis han dro?
(Hvordan ville du merke hans fravær?)
2. Enhet: På hvilke måter kan vi leve ut og fremme «Åndens enhet» der du bor i dag? Hva
kunne du gjort hvis du skulle «sette alt inn på å bevare enheten»?
3. Oppbyggelse av kroppen: Hvilke gaver tror du Gud har gitt deg? Hvorfor tror du at dette
er gavene dine? Gjør du «din tilmålte oppgave»? (4:16).

(4) «Til mann og kvinne skapte han dem» (1M 1:27)
- Om maskulinitet og femininitet
Samtalespørsmål:
1. Er du enig i «hode/hjelper»-modellen for ekteskapet? Hvis ja, hvordan ser denne
modellen ut i din familie?
2. Hva tror du Gud forventer bare av kristne menn? Hvordan kan kvinner hjelpe menn å
oppfylle sitt «manns»-kall»?
3. Hva tror du Gud forventer bare av kristne kvinner? Hvordan kan menn hjelpe kvinner å
oppfylle sitt «kvinne»-kall?

Fredag 12. juli
(5) Tilgivelse #1 - Å ta i mot den - Ef 1:7
Samtalespørsmål:
1. Prøv å forklare forskjellen mellom juridisk og faderlig tilgivelse med egne ord. Hvorfor er
denne forskjellen viktig?
2. Hvorfor er det å be om tilgivelse av og til så vanskelig? Har du noen gang gjort det?
Kanskje kan du kort fortelle historien din. Hvordan følte du deg før og etter at du ba om
tilgivelse?

(6) Tilgivelse #2 - Å gi den - Ef 4:32
Samtalespørsmål:
1. Nevn ett eller to punkter du spesielt la merke til i dette studiet.
2. Har du noen gang valgt å tilgi noen som hadde syndet mot deg? Hvordan er din erfaring
sammenlignet med historien om en gutt med glass i armen? Kunne du forsiktig delt litt
av historien din med de andre i gruppen?
3. Hvilket råd ville du gitt noen som er fornærmet, og ikke har lyst til å tilgi personen som
har syndet mot ham/henne?
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Lørdag 13. juli
(7) Efeserbrevet #4: Du og ditt private og sosiale liv

4:17-6:9

- Ikke gjør den hellige Ånd sorg
- Legg av og ta på
- Bli fylt av den hellige Ånd
- Underordne deg og vær en velsignelse
Samtalespørsmål:
1. Hva hender med en kristen som ikke arbeider med å «legge av det gamle mennesket» og
«ikle seg det nye mennesket»?
2. Hvordan vet du om du har bedrøvet den hellige Ånd?
3. Hvor er det vanskeligst å leve vårt kristenliv? Hjemme? Sammen med ektefellen? Sammen
med foreldre? På skolen? På jobb? I menigheten? ... Hvorfor?
4. Hvordan kan det hjelpe å «bli fylt av den hellige Ånd»?

(8) Efeserbrevet #5: Du og den åndelige verden
- Kjenn krigssonen – vaktsomhet («våk»)
- Kjenn fienden din – strategien hans
- Kjenn kongen din – i seier
- Kjenn våpnene dine – og bruk dem
Samtalespørsmål:
1. Inkluderer ditt verdensbilde eksistensen av engler og demoner, og mulige handlinger
utført av dem? Hvorfor ja/nei?
2. Den kristnes fiender er: verden, kjøttet, djevelen (demoner). Hvilken av disse tre er verst,
slik du opplever det?
3. Vi er blitt gitt en rusting og våpen for å kunne forsvare oss selv mot «ondskapens
åndehær». Kan du dele en erfaring hvor du har brukt noen av disse våpnene?
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