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           Ånden bygger os alle sammen op til en bolig for Gud!
Ef 1,22-23 + Ef 4,15-16 + 1 Kor 12,27: Menigheden er et legeme - Kristi legeme. Hvor hver enkelt 

den på pause og snakke om et par spørgsmål, inden man går videre. 

             «Profeterne» er nok både dem fra NT (Ef 3,5) og dem fra GT. Under alle  

Menigheden: Et hus af levende sten, legeme af levende lemmer: Enhed, rummelighed, 
sammenhold, mangfoldighed. En for-ening af Kristus og os & en for-ening af os kristne.

En vandring gennem Efeserbrevet ud fra hovedtemaet i brevet: At vi 

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

Ef 2,19-22 + 1 Pet 2,4-5: Menigheden er et «Krist-hus», der er bygget af levende sten, hvor  

Ef 3,15-19: Vigtigt at bygge på en sikker grund og have sine rødder solidt i 

                         Video 4: Den bedste forening

         jorden: altså at have basis i Guds kærlighed!

Samtale-ark. Sprint Korsholm: Efeserbrevet: «I Kristus»

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

som kristne er ”I Kristus”. Hver enkelt video kan ses helt selvstændigt, 

Man kan også bare se hele videoen i ét og så snakke om alle spørgsmål samlet bagefter.

Timeout:  Hvad siger Guds billede med menigheden som et hus af 

  

             kristen er et med-lem på dette legeme.

  levende sten og et legeme til dig?

Ef 2,20: «Apostlene» er NTs apostle og dermed i praksis for os hele NT. 

             vores Bibel. Også i dag giver Helligånden den profetiske nådegave til 

   «Grundvolds-profeterne» har.

  jeres og hele menighedens tro og liv? 

   medlemmer af menigheden - men de får aldrig den autoritet, som 

  Hvilke lumske og snedige ”vinde” skal vi i vores tid særligt passe på ikke blæser os 
  væk fra den levende tro på Jesus?

  Hvordan oplever I nådegavernes mangfoldighed hos jer?

Guds store «have-arbejde». Vi arbejder alle med 

             omstændigheder bygger NT på GT, så grundvolden er i praksis hele 

på, at endnu flere mennesker må komme med 
ind i Krist-huset og få del i Gud og hans fylde!

Ef 4,1-16: Den kristne enhed (troen) og mangfoldighed (nådegaverne og tjenesterne).

Timeout: Hvordan arbejder I med at have Bibelens apostle og profeter som grundlag for 

1 Kor 3,6: Vi arbejder alle hver især med på 

Hvad tænker du, at dem, der ikke er i 

Timeout: Hvis du skal sige, hvad den synlige 

der endnu ikke er det – hvad er det så?
forskel er på dem, der er i Krist-huset, og dem, 

Krist-huset, tænker er forskellen?

1. Den bedste familie

3. Den bedste hemmelighed
2. Det bedste hus

4. Den bedste forening

6. Det bedste liv
5. Den bedste enhed
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