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                         Video 5: Den bedste enhed

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

2 Tim 2,3-4: Her bruges også billedet af den kristne som en soldat.

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

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

Ef 6,11-12: Som kristne er vi midt i en åndelig kamp. Vi kæmper sammen i en militær enhed. 
Paulus beskriver den med billedet af den daværende stærkeste militærmagt: den romerske hær.

Timeout:  Hvordan oplever du den åndelige kamp?

  Kan du sætte ord på nogle af de angreb, du udsættes for: hvor de kommer fra og  
  hvad de vil skade dig med?

            Hvad siger vi, når nogle minder os om korstogene for 900 år siden og siger, at 
            kristne går ind for hellig krig?

Ef 6,13-14: Sandheden = JESUS ! Joh 14. - i mit hjerte; - i mit liv; - i mine ord;  - også det politisk 
         ukorrekte. Retfærdigheden = Retfærdigheden fra Gud; - dåb & tro; - Kristus for mig;
         beskytter mit hjerte

            når det gælder om at dække 

Ef 4,21-24: Vort «Nye menneske» er den kærlighedsdragt, der sidder inde under rustningen.

         pga budskabet om Guds fred! Troens skjold: Guds ord er skjoldet mod Pile, der  

            Er der dele af rustningen, I særligt har brug for at snakke om?

          taler Paulus nu om fællesskabet, hvor vi med forbøn skal dække hinanden og

Timeout: Hvordan synes I at jeres kristne fællesskab er, 

                   brænder - med tvivl; - med frygt; - med mismod; - med fristelser . Hjelmen: Også  

          var kun ubesejret, fordi den kæmpede i enheder - i formationer! Derfor

 Vi har verdens bedste cæsar/Herre ! Vi har verdens bedste general !!! 

Ef 6,15-17: Benarbejdet er afgørende: - At kunne stå fast; - At kunne bevæge sig; -  begge dele  

         brug det, elsk det!

  hinanden og ”holde formationen”?

         Guds ord er vores tveæggede sværd - til forsvar ; - til angreb. Kend det, 

                     de åndelige løgne og de mennesker, der tror på dem?

         hovedet skal beskyttes: - mine tanker; - mine prioriteringer; - vores ledelse! Sværdet: 

          på den måde altid kæmpe sammen!

Ef 6,18-20:  Indtil nu har Paulus beskrevet den enkelte soldat. Men den romerske hær

 Vi går mod en sikker sejr !!! Vi er verdens bedste enhed!!!

            

Timeout: Ef 4,15: sandheden tro i kærlighed. - Hvordan kan vi samtidig 
            være tro mod både Guds sandhed og Guds kærlighed, når vi møder 

2. Det bedste hus

5. Den bedste enhed
4. Den bedste forening

6. Det bedste liv

1. Den bedste familie

3. Den bedste hemmelighed
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