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

                         Video 6: Det bedste liv

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

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

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

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.

Ef 4,17- 5,20: Vi skal leve som nye mennesker, skabt i Guds billede
Ef 5,21-33:     Dette gælder fx ægteskabet

Ef 5,18-21: I skal UNDERORDNE jer under hinanden i ærefrygt for Kristus!

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

Hvad tænker og føler I om ordet ”underordne”?

Hvordan efterlever I i praksis Guds bud om at underordne jer hinanden?

Ef 6,10-21:     Menighedens åndelige kamp

Timeout:  

Ef 5,21-33: Beskriver Guds store mål for et ægteskab: At manden og kvinden i Guds kraft og 
         kærlighed kan fremelske at den anden er en ægtefælle, det er «nemt» at elske.

Timeout: 

Ordet ”underordne” lyder ikke politisk korrekt i dag. Jesus bruger ofte billedet med herre-tjener til 
at forklare det: vi skal tjene hinanden, så den største i Guds rige er den, der viser sig som den 
største tjener for de andre.

Hvad enten vi selv lever alene eller er gift, kender vi alle en del, der lever i 

Ef 6,1-4:         Dette gælder fx børn – forældre

parforhold, så vi kan alle snakke med om denne bibelske vejledning:   

Ef 6,5-9:         Dette gælder fx slaver – herrer

Hvordan kan man være med til at fremelske, at den anden bliver bedre og 
bedre til at opfylde sin Gudgivne funktion i parforholdet?

  Hvordan kan man som arbejdsgiver og arbejdstager være med til 

  

Gud, og ikke bare som et lønarbejde?

Gudgivne funktion i parforholdet?

Ef 6,5-9: Arbejdsgiver - arbejdstager. At tjene Gud gennem begge «regimenter»: at udfylde sin   

hverdagen i dag?

at fremelske, at den anden bliver bedre og bedre til at opfylde sin 

Timeout: 

Ef 6,1-4: Forælder og børn. I gensidig respekt og kærlighed.

  funktion i taknemmelighed til Gud og ikke alene for at tjene penge.

Hvordan kan man som barn og forælder være med til 

Hvad betyder ”underordningen”, når vi taler praktisk kønsrollemønster i 

Gudgivne funktion i parforholdet?

  Hvad menes med ,at man skal se sit arbejde som et arbejde for 

at fremelske, at den anden bliver bedre og bedre til at opfylde sin 

6. Det bedste liv
5. Den bedste enhed
4. Den bedste forening

1. Den bedste familie
2. Det bedste hus
3. Den bedste hemmelighed
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