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  Prøv sammen at nævne nogle af de mange typer mennesker, I er i samme Krist-
  hus med. I kan både tænker på det lokale Krist-hus i Danmark og på det globale 

døden opstå til evigt liv i en vidunderlig

  Krist-hus i verden. 

Ef 3,16: Familien har verdens bedste far! Samme Far som Jesus …  Samme Far som alle andre i 

  Hvad har vi i denne lektion set, at det betyder for os at være ”I Kristus”?

at få Guds tilgivelse (1,7). Ethvert menneske,

Ef 2,11-19: Gud brugte sit særlige folk, jøderne, som dem, der - beskyttet af en «kappe» - bragte 
Guds profetiske ord og Abrahams slægt frem til den dag, da Jesus blev født . Guds plan var, at 
jøderne og alle de hedninger, der kom til tro på Jesus, skulle forenes i ét folk, i ét hus. 

der i sit liv her på jorden kommer i 

(og desværre kun dem, der gør det) vil efter 

Timeout: Hvad får du lyst til at sige til Gud, når du nu mindes om, at han giver os tilgivelse og 

verden sammen med Gud. Allerede her og nu

  forløsning i overstrømmende mængder?

Kristus-huset og Kristus-familien!

(forløsningen) som giver os mulighed for

Timeout: Hvilke følelser og billeder får du, når du tænker på en ”far”?

har vi Guds rige nåde i overstrømmende rigt mål!

livsforbindelse med Jesus og bliver i den,

Samtale-ark. Sprint Korsholm: Efeserbrevet: «I Kristus»
                         Video 1: Den bedste familie

  Hvad tænker/føler du: -   om det at være i Kristus, - om at være med i den 
  himmelske familie, - om at være en kylling under Jesus’ vinger… ?

Ef 1,10: Guds frelsesplan kan siges med 
ét ord: JESUS! Lidt mere detaljeret er det

men selvfølgelig kan man også se dem alle som en serie. Hver enkelt 

En vandring gennem Efeserbrevet ud fra hovedtemaet i brevet: At vi 
som kristne er ”I Kristus”. Hver enkelt video kan ses helt selvstændigt, 

video har nogle steder (»Time out») undervejs, hvor man kan sætte 

Ef 1,1: Paulus, der som apostel tilbragte næsten 3 år i Efesus, skriver nu til dem. Det centrale 
begreb i brevet er, at vi kristne ved dåb og tro er «I Kristus». Gennem denne vidunderlige 
tilknytning til Kristus er vi med ham i tæt fællesskab med hele den treenige Gud Ef 2,6; Ef 3,12: vi 
er med i Guds familie! Kristus kom til jorden for at frelse alle - men ikke alle ville være «kyllinger, 
som Jesus kunne samle under sine vinger» Luk 13,34.

Man kan også bare se hele videoen i ét og så snakke om alle spørgsmål samlet bagefter.
den på pause og snakke om et par spørgsmål, inden man går videre. 

Timeout:  Alle tre personer i Gud er nævnt i Ef 1,1-14 – prøv at finde dem. 

noget med Jesus´ blod, med forsoningen

3. Den bedste hemmelighed
2. Det bedste hus

4. Den bedste forening

6. Det bedste liv

1. Den bedste familie

5. Den bedste enhed

Frelsesplanen Ef 1,10
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