Efeserbrevet

kap 1

Bibelkveld tor 29.aug 2019

Vår lengsel: Vi vil la Guds ord få rom og makt i vårt liv slik at vi øker vår kunnskap, livet forvandles,
erfare mer av Guds nærvær og blir i stand til å formidle Guds kjærlighet i verden.
Visjonen: Vi bygger åpne fellesskap der mennesker møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.

Intro
Paulus i Efesos. Apgj 18,19-21; Apgj 19 og 20. «Slik fikk Ordet fremgang» (19,20) Se 20,32!
Hva skjedde i Efesos? Mange kom til tro. Mye undervisning. Opptøyer. Sterke bånd. Tøﬀe
fremtidsutsikter.
Efeserbrevet har en tydelig avsender/mottager- Fra: «Jesus Kristi apostel» - til: «hellige» i Efesos.
Hva fokuserer brevet på?
Brevet fokuserer på hva Gud gjorde gjennom Jesu Kristi historiske verk og hva han gjør gjennom
Ånden i dag for å bygge sitt samfunn midt i det gamle. John Stott.
Tendensen vår er å være innbarkede individualister med liten forståelse for menigheten. Stott
Alt i Kristus vers 3-14
1. Hva betyr at «han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen»?
- Gjør noe med oss når vi får se rikdommen. Eks dronningen av Saba. 2 Krøn 9,3-6.
- Ikke materielt. Israelsfolkets velsignelse var Guds godhet vist gjennom materiell. 5 Mos 28,1-14
- Uttrykkene: himmelen, det himmelske er «de åndelige realiteters usynlige verden.» (Stott)
2. Et nøkkelbegrep er i Kristus - i Ham. 15 ganger i dette kapitlet.
Det er umulig å tro det vi tror, å få det vi får uten at alt handler om Kristus.
Hva betyr det når vi sier: «Jeg er i et forhold» «Jeg er i Arendal.»
- I Kristus handler om relasjonen til Kristus er intimt, levende, organisk.
- I Kristus handler om forholdene, slik har vi det.
- I Kristus handler om avhengighet, bestemt, innenfor
3. Hva har Gud gjort?
Fortid: Det som er utenfor vår tid og hører til Guds «hemmelighet» fra evighet.
«I Kristus utvalgte han oss.» Ikke problematisere. Ikke ekskludere.
Utfordre mennesker til tro handler alttid om å peke på Jesus.
«Jeg kan ikke velge Jesus hvis ikke han valgte meg først.»
«I kjærlighet.» Han ville ha akkurat meg.
Hva gir han oss nå?
Nåtid: «I Ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene.» En nådetilstand, et
barnekår.
Hva vil han?
Fremtid: «Han ville fullføre sin frelsesplan.» Noe som ennå ikke er ferdig. Noe er på gang.
«han (Ånden) som er pantet på vår arv.»
Lovprisning (doksologi): «til lov og pris for hans herlighet og nåde» Vers 6+12
Hvor skal jeg rette oppmerksomheten og takken?
Takken går til Gud. Soli deo gloria.
Bønn vers 15-23 «Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud…»
- håp: det handler om en felles fremtid.
- arv: det handler om en rikdom som venter - ikke ting, men liv, fellesskap,
- kraft: vår kristne tro er ikke kraftløs, men har sin kraft i troen på den oppstandne.
_______________________________________________________________________________________
Spørsmål:
Hva opplever du «taler» mest til deg i Efeserbrevet kap 1?
Er det noe du syns er vanskelig - ord - uttrykk - innhold?
Hva tenker du om ordet «hellig»? Hvordan vil du reagere om noen sier «du som er hellig»?
Når kom du til tro på Jesus? (Hvem bestemte at du skulle være en kristen?)
Hvordan kan vi gi mer plass til lovsang og takk mellom oss?
Hva tenker du om «og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror?»

