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Intro til brevet:

Paulus skrev dette brev til menigheden i Efesos ca. i år 60-62. På det
tidspunkt sad han i fængsel i Rom. Paulus havde været forbi byen på sin 2.
missionsrejse, men det var først på sin 3. missionsrejse, at han blev der en
længere periode (læs evt. om det i Ap.G. 19). Efesos var den vigtigste by i
det, som blev kaldt provinsen Asien. Det ville vi i dag kalde for det
sydvestlige Tyrkiet. Byen var kendt for sit store tempel for Artemis.
Artemis var en græsk frugtbarhedsgudinde. Man mente, hendes billede
var faldet ned fra himlen (Ap.G. 19.35). Dette billede kunne sagtens have
været en meteorit. Men det betød, at man havde bygget dette kæmpe
tempel og gjort byen til centrum for tilbedelsen af Artemis. Ligeledes var
der håndværkere, som lavede små souvenirtempler til dem, som kom for
at tilbede. Byen var ligeledes kendt for at være et handelscentrum.

Læsevejledning:

Ved hver studie vil der være 2 tekster (med få undtagelser). En fra
Efeserbrevet og så en supplerende tekst, som kan være med til at kaste
lidt lys over de emner, Paulus beskæftiger sig med. Læs begge tekster. I
dette hæfte vil der være nogle korte tekstforklaringer til det læste. Brug
gerne god tid på spørgsmål 1 og de spørgsmål som optager jer. HUSK at
det vigtigste er ikke at nå alle spørgsmål, men derimod den snak, der
opstår.

STUDIE 1 – Ef. 1.1-14 + 1. Pet. 1.3-9

Forudbestemmelse: Dette er et af de større temaer i kirkens historie. Her
findes der også mange forskellige forklaringer og tolkninger.
Her kommer de meste traditionelle:
Ordforklaring:
1.) Calvins forklaring:
Forløsning: Et bibelsk udtryk
dobbeltprædistanationslære
der dækker over, at vi er
Tanken er her, at Gud i sin forudviden
blevet løst fra noget som før
om mennesker allerede bestemt folk til
bandt os. Tanken er ofte at
himlen eller helvede. Dem som kommer
dette sker ved noget uden for
til tro var dem som allerede var bestemt
os selv.
dertil.
Forjættelsen: Betyder et løfte,
2.) Luthers forklaring:
som ofte har Gud som den der
Han mente ikke at Gud havde
har italesat dette løfte.
forudbestemt folk til Helvede, men kun
til frelse. Men når man alligevel skal gøre hans mening op så ligger den
ret tæt på Calvins.
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3.) En anden forklaring
Det handler slet ikke om mennesker. Det som er forudbestemt er
frelsen igennem Kristus alene. Når vi kommer til Jesus så kommer vi til
at tilhører dem som er udvalgt, men forlader vi troen igen så er vi heller
ikke længere udvalgt. En afgørende forskel er om Gud forudbestemmer
eller forudkender. Det sidste betyder at han kender vores valg også
inden vi gør dem, men det er bestemt af Gud, hvad vi skal gøre.
I Kristus, Jesus, Han osv.: Det fortæller lidt om hvad vi er ved at tro på
ham. Det er alt det vi bliver tilregnet ved at stå i nåden.
Tidernes fylde: Billedet bruges ligesom man hælder vand i et bæger. Når
vandet når kanten er bægeret fyldt. I dette tilfælde handler det bare om
tiden i stedet for vandet. Egentlig kunne man oversætte det med da tiden
var inde.
SPØRGSMÅL:
1. Snak om det som I blev stoppet af
2. Vi ejer al himlens åndelige velsignelse. Hvordan forholder vi os til
det og hvilken betydning har det i vores hverdag?
3. Hvordan kan det evt. fylde mere?
4. Tal om forudbestemmelsen. Tanken er ikke, at den skal skabe uro,
men derimod hvile for den troende.
5. Tal om, at vi er genfødt til et levende håb.
a. Tal om, hvad det vil sige at være genfødt, og hvad forskellen er
på et levende og et dødt håb
6. Peter taler om, at vi har en arv i himlen, som er uforgængelig,
ukrænkelig og uvisnelig. Hvad betyder disse ting?
a. Hvad betyder dette for jer?

STUDIE 2 – Ef. 1.15-23 + Hebr. 6.13-20

Visdoms og åbenbaringsånd: Et andet ord for Helligånden. Helligånden
bliver ofte beskrevet ud fra det han gør. Her handler det om at han vil
sprede visdom og lukke Guds ord op.
Højre hånd: Ofte var højre hånd den som bar sværdet i krigen. Altså
styrken og magten lå i den højre hånd. Så nå Jesus skal sætte sig ved Guds
højre hånd så placerer han sig hvor magten den er.
Hvorfor Gud sværger: Egentlig havde Gud ikke brug for at sværge.
Normalt sværger man når man vil slå en sandhed fast. Men Gud lyver ikke
og derfor var sværgen egentlig unødvendig, men Gud gjorde det alligevel
for vores skyld. Det han ville slå urokkeligt fast var, at han ville frelse os.
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Betydningen af eden: Hvis det utænkelige skulle ske, at Gud bryder eden,
så ville det betyde, at Gud ikke længere ville være Gud. Så vigtigt var det
for Gud at giv mennesket denne besked.
Rækker ind bagved forhænget: Billede på det tæppe som adskilte det
hellige fra det allerhelligste i templet. Men her beskriver det forhænget
ind til Gud. Jesus trådte også ind i det allerhelligste og frem foran Guds
trone og domstol. Her bragte han offeret ind. Det er det som håbets anker
griber fast i.
Melkisedek: Vi møder ham i 1.Mos. 14. Man kendte ikke hans oprindelse
og derfor gik han for at være fra evighed af. Han var præst i Salem
(Betyder fred og var der, hvor Jerusalem kom til at ligge) og gik for at
være fredspræsten. Han modtog Abraham som anerkendte ham for at
være præst. Derved blev Melkisedek et billede på hvilken slags
ypperstepræst Jesus skulle være. Han var en som levede evigt og tjente i al
evighed foran Guds trone. Han skulle bringe fred og retfærdighed til
mennesker.
SPØRGSMÅL:
1. Snak om det som I blev stoppet af
2. Paulus er i forbøn for menigheden (vers 17-19), men hans bøn er
ofte anderledes end vores. På hvilken måde adskiller den sig?
3. Tal om hans bøns indhold
4. Paulus nævner magt, kraft, herskermagt og at alt er lagt under Jesu
fødder i disse vers. Det handler om at Jesus er den sejrende.
a. I mødet med vores hverdag, glemmer vi så, at det er den magt,
vi har med os?
b. Hvilken betydning vil det få hvis det var tydeligere hos os i
forhold til mission?
5. Tal om det sikre håb vi har, som er som et anker for sjælen

STUDIE 3 – Ef. 2.1-10 + Rom. 3.21-31

Døde i jeres overtrædelser: Beskriver menneskets tilstand i egen kraft.
Vi kunne kæmpe m.m., men det liv bliver alligevel fyldt med synden. Vores
livs overtrædelser dømmer os til helvede
Ham, som hersker over luftens rige: En anden beskrivelse for Satan.
Naturens vrede børn: Dette er vores urinstinkt at være vendt bort fra
Gud.
Gjorde levende: Bemærk hvem der er den handlende og hvem som er
passiv. Forandringen skete ikke på baggrund af noget vi gjorde. Derimod
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er gaven Guds. Gaven for kun betydning sammen med Kristus – altså
gennem troen på ham.
Loven og profeterne: En anden måde at sige GT på. Handler om de 10
bud.
Blive gjort retfærdig: Retfærdig
Ordforklaring:
betyder at vandre ret i hele ens færd.
Sonoffer: Dette er et ord som stammer
Retfærdig er det Gud ønsker af os og
fra offertjenesten i templet. Ved den
Gud frelser kun den retfærdige. Da
store forsoningsdag skulle præsten tage
intet menneske kan opfylde dette
en ged. Denne ged skulle slagtes og
(Rom. 3.10). Hvis mennesket skulle
dets blod skulle bæres ind i det
frelses måtte redningen komme
allerhelligste. Her skulle blodet smøres
udefra. I kraft af at Jesus bliver
på pagtens ark med de 10 bud i og
menneske og lever 100 % retfærdig
derved skulle det signalere at geden var
som et menneske kunne han gå i
gået i folkets sted. Ved sin død havde
vores sted. Gud vælger at tilregne os
geden slukket Guds vrede. Det er det
Jesu retfærdighed fordi Jesus valgte
som soning betyder.
at gå i vores sted. At blive gjort til
noget er en passiv form. Dette sker ikke ved vores præstation, men
derimod noget Gud vælger at den som tror skal have del i. Fordi dette
bliver tilregnet os udefra, så kan vi heller ikke ødelægge den med vores
synd og vores liv. Den eneste måde ikke at få del i Jesu retfærdighed er ved
at sige nej tak til tilbuddet.
SPØRGSMÅL
1. Snak om det som I blev stoppet af
2. Døde i vores overtrædelser vs. Gjort levende i Kristus. Tal om disse
modsætninger.
a. Hvis vi har en oplevelse af at vi har mere til fælles med ”død i
vores overtrædelser”. Hvordan skal vi forholde os til det?
b. Hvordan finder vi glæden i Kristus?
3. Jesus blev vores sonoffer. Dvs. at han fik lagt min straf + alle andres
straf på sig. Han måtte bære den op på korset og møde Guds vrede
over alt det jeg havde gjort.
a. Hvilken betydning har dette i dit hverdagsliv?
b. Hvordan får vi en sund balance imellem at være syndere og
samtidig fuldstændig retfærdige?
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STUDIE 4 – Ef. 2.11-22 + 1. Pet. 2.1-10

Omskærelsen: Dette var tegnet på at
man tilhørte Guds folk. Adskillelsen fra
Ordforklaring:
hedninge blev tydelig ved den manglende Hellig: Betyder at være ren og
omskæring. Men med Kristus ændrer
uden synd, men når det bruges
Paulus betegnelsen en smule. 1.) Han
om mennesker eller ting, så får
sammenligner dåben med omskærelsen
det ligeledes betydningen:
(Kol. 2. 11-12) 2.) Omskærelsen er ikke
Indviet til at tilhøre Gud.
automatisk frelse for jøderne (Rom. 2.25)
3.) Den troende bliver regnet som
omskåret (Rom. 3.25-29 + Kol. 2.11-12)
Udelukket fra borgerretten: Tanken er her, at hedningerne i den gamle
pagt ikke havde adgang til frelsen fordi frelsen var knyttet til Israel. Da
hedningerne ikke var jøder stod de udenfor denne pagt.
Muren som adskilte dem: Her er der tale om muren i templet mellem
hedningernes forgård og så resten af templet. Man stod langt væk fra
centrum, men nu kaldes man tæt på.
Hovedhjørnestenene: Er den sten som bandt det hele sammen. Bruges
ofte om to halvbuer, hvor den sidste sten, er den sten som holder alt på
plads.
Ordets rene mælk: Peter bruger et billede fra hverdagen. Ligesom et
spædbarn har brug for moderens mælk og bestemt også gør opmærksom
på sit behov. Således skal den kristne også konstant længes efter Guds ord.
Her knytter Peter det rene ord, som er en modsætning til vranglæren. Vi
skal længes efter det som er ægte og ikke stille os tilfreds med mindre.
Den levende sten: Egentlig en modsætning. En sten er ikke levende.
Billedet handler om at Gud rejser et helt nyt tempel. Tempel er ikke en
bygning, men derimod Kristus.
SPØRGSMÅL
1. Snak om det som I blev stoppet af?
2. Jesus kom for at stifte fred.
a. Hvad er egentlig forskellen på en varig fred og så en
våbenhvile?
b. Tal om hvordan denne fred skal forstås i mødet med et
menneske som kæmper med anfægtelser, tvivl, uoverskuelige
synder osv.
3. Hvordan higer man efter Ordets rene mælk jf. 1.Pet. 2.2
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4. Jesus bliver beskrevet som den levende sten (vers 4), men det
samme gør vi i vers 5. Snak om hvordan det skal forstås.
5. Vi bliver beskrevet som en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et
helligt folk, et ejendomsfolk
a. Som kristen er du en del af denne beskrivelse og det kan
sættes som overskrift over dit liv. Hvilken betydning har det
for dig?
b. Vi er kaldet til at være disse ting for at forkynde hans
guddomsmagt jf. vers 9. Hvordan kommer det til udtryk i vores
hverdag?

STUDIE 5 – Ef. 3.1-21 + Kol. 2.6-15

Kristushemmeligheden: Svaret findes i
Ordforklaring
Ef. 3.6 + 3.12
Derfor: Paulus har i dette
Bredden, længden, højden og dybden:
afsnit og den foregående
Mennesket ser i 3 dimensioner, mens Gud
begge gange startet med ordet
altså har en 4. dimension.
”Derfor”. Begge gange peger
Triumftog: Dette var noget som forgik i
det tilbage til Ef. 2.1-10, hvor
Rom. Når man havde besejret en fjende
vi finder grundlaget for
og vendte sejrrig tilbage, så gik man
hvorfor han bøjer knæ.
igennem Roms gader med vogne, hvor
noget af det man havde erobret blev
fremstillet sammen med de besejrede fjender.
Gældsbevis: Det var et stykke papir, som beskrev ens gæld. I dette
tilfælde er det en oversigt over vores synd. Altså vores åndelige gæld til
Gud. Men Gud fjernede dette fra vores liv ved at nagle det til korset. Læg
mærke til det ikke var et stykke papir, men derimod en person. Jesus
havde nemlig gjort sig til ét med vores gældsbevis. Derfor blev Jesus
naglet til korset.
SPØRGSMÅL
1. Snak om det som I blev stoppet af
2. Paulus bruger her trængsler (Tanken er trængsler som alene opstår
fordi han er kristen) og ære i en og samme sætning. Tal om hvorfor
vi kan have svært ved at se trængslerne som noget vi gennemlever
til Guds ære.
3. Tal om Ef. 3.20
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4. Paulus siger i Kol. 2.6-7 at der skal være en sammenhæng imellem at
tage imod Kristus og så leve i ham. Hvordan skal dette komme til
udtryk?
a. Tal om hvad det betyder at være rodfæstet i ham, opbygget i
ham og grundfæstede i troen.
5. Hvilken betydning har dåben i en kristens liv?
6. Tal om udslettelsen af gældsbeviset og inddrag gerne udtrykket at
Gud gjorde os levende som vi også mødte i Ef. 2.1ff

STUDIE 6 – Ef. 4.1-16 + 1.Kor. 12.14-27

Åndens enhed: Jesus kalder alle kristne til at elske sin næste. En kristen
er forbundet med andre igennem Ånden og den indbyrdes kærlighed.
Stræb efter denne enhed lyder opfordringen. Det betyder ikke vi skal være
enige for enhver pris, men vi skal strække os langt ved at elske de andre
som dem de er.
Den afmålte nåde: Her handler det på ingen måder om frelsen, men
derimod om tjenesten. Vi er ikke kaldet til at skulle udføre det samme,
men derimod lægger Gud forskellige opgaver ud til os.
Nådegaver: Dette er en særlig udrustning Gud giver til sin menighed.
Hver enkelt kristen får en eller flere nådegaver for at vedkommende kan
tjene de andre. I de fleste tilfælde så gives nådegaven i forlængelse af de
evner og gaver man har i forvejen, men det kan også ske at Gud giver
gaver som går på tværs af dine naturlige gaver. Grunden til nådegaverne
er at Gud giver en styrke, udholdenhed og velsignelser. I Ef. 4.12 findes
grunden til at Gud giver menigheden nådegaverne.
Legemet med hovedet Kristus: Kirken bliver beskrevet som et legeme.
Dette legeme har mange forskellige lemmer, men tilsammen udgør de et
helt legeme. Vi er ikke ens, men hver især udfører vi vores lille del, som er
vigtig for helheden. Hovedet er Kristus. Det betyder det er ham som styrer
lemmerne. Det er hovedet som giver kroppen besked på at klappe, hoppe
eller danse.
SPØRGSMÅL
1. Snak om det som I blev stoppet af
2. Så I lever efter det kald i fik med al ydmyghed, mildhed, tålmodighed
og bærer over med hinanden i kærlighed.
a. Hvordan går det i dit liv med dette?
b. Hvordan kan vi hjælpe og støtte hinanden i at tage dette ind
over vores liv.
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3. Hvad vil det sige at være sandheden tro i kærligheden
4. Hvad er din nådegave?
a. Hjælp evt. hinanden til at opdage vedkommendes nådegave.
b. Tag evt. en runde hvor I fortæller hinanden hvad I ser som
styrker hos hinanden.
5. I billedet med legeme i 1.Kor. 12 beskriver Paulus 2 situationer. Den
ene er, at man siger, at man ikke er lige så god som de andre og
derfor dur man ikke og burde ikke være en del af legemet og den
anden del handler om at man tænker at de andre ikke dur og derfor
bør de ikke være en del af kirken.
a. Hvordan undgår vi disse 2 synspunkter får plads i vores liv
eller vores menighed?

STUDIE 7 – Ef. 4.17-32 + Tit. 3.3-11

Det gamle menneske: Dette betegner mennesket uden Gud i sit liv. Men
ved troen skabes der et nyt menneske, som er forskelligt fra det gamle.
Dette nye menneske har fået del i alt det Jesus han er. Vi mærker dog
stadigvæk det gamle menneske i os, så det er derfor Paulus kan sige, at det
som hørte det gamle liv til skal vi forsøge at fjerne fra vores liv.
Forhærdelse: Normalt hærdede man f.eks. spydspidsen, hvis den var af
træ. Dette skete ved at holde træet ind over ilden. Derved gjorde man
spidsen hård. Ligeledes kan man forhærde sit liv overfor Guds kalden ved
over længere tid at holde sit liv ind over syndens ild og ved varig afvisning
af Gud.
SPØRGSMÅL
1. Snak om det som I blev stoppet af
2. Tal om forskellen på det gamle og det nye liv jf. Ef. 4.17-24
3. Hvordan fornyes man i sind og ånd og iføre sig det nye menneske?
4. Hvilken forskel er der på den vrede Paulus beskriver i vers 26 og 31?
5. Hvad vil det sige at volde Guds hellige Ånd sorg?
6. I brevet til Titus beskrives den sunde rækkefølge. Et menneske
bliver ikke frelst pga. sine gode præstationer, men alene pga. Guds
nåde og barmhjertighed. På den baggrund følger så et anderledes liv,
hvor man lægger vægt på at handle godt og rigtigt.
a. Tal om hvordan vi undgår at vægtlægge enten nåden alene, så
vi glemmer at der er et liv der skal leves eller vægtlægge det
kristne liv i en sådan grad at vi glemmer det Jesus har gjort for
os.
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STUDIE 8 – Ef. 5.1-20 + 1.Mos. 19.4-26

I skal ligne Gud: Dette kan lyde som noget af en mundfuld. Men tanken
er, at vi skal efterligne Kristus. Ikke forstået at vi bare skal være tro
kopier, men vi skal lægge Guds vilje på vores sind. Vi skal møde vores
mennesker med den kærlighed som vi selv mødte da vi kom til Gud.
En liflig duft: Dette billede stammer fra ofringerne til Gud. Mange ting
blev brændt og røgen som steg op kalder Gud for en liflig duft. Dette
skyldes det hjerte som bragte offeret enten af taknemlighed, af glæde, af
anger osv. Hver eneste en kom til Gud og lod ham være Gud. Det var det
hjerte som frembragte den liflige duft.
Tåbelig: Er den beskrivelse som Bibelen bruger om det menneske som
kender eller burde kende Gud, men som ikke søger ham eller vælger at
leve på afstand af Gud. Det tåbelige menneske går fortabt.
Syng og spil for Herren: På dette tidspunkt havde man ikke en Bibel.
Mange af de åndelige sandheder blev husket fordi de blev gjort til salmer
og hymner.
Gæstfrihed: En gæst var beskyttet af det sted, hvor man var gæst. Derfor
møder vi Lot som vil forsvare de to gæster han havde fået. Hans tilbud til
mændene om at kunne misbruge hans 2 døtre i stedet var på ingen måder
Guds vilje.
SPØRGSMÅL
1. Snak om det som I blev stoppet af
2. Paulus taler om mange ting som ikke sømmer sig i en kristens liv.
a. Hvordan lader vi os udfordre af dette?
b. Ofte er de steder, hvor man stejler mest over de ting Paulus
nævner, der hvor man trænger mest til at få gjort hovedrent i
sit eget liv.
3. Paulus opfordrer os til at lade os fylde af Ånden. Tal med hinanden
om hvordan I hver især gør det i jeres liv.
a. Hvordan undgår vi at vores andagtsliv m.m. bliver en
kasseting, som man tager frem og når vi så er færdige så sættes
kassen tilbage, hvor den kom fra uden at budskabet fra
samværet med Gud kommer ud i hverdagen.
4. På hvilken måde havde livet i Sodoma påvirket Lot, hans kone, hans
døtre (læs evt. 1.Mos. 19.29-38)?
a. Hvordan undgår vi at blive påvirket på samme måde, som Lot
blev det?
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5. I dag kan der godt være en tendens til, at syndens alvor bliver
undervurderet i kristne kredse. Tal om, hvordan I oplever syndens
alvor?
6. Tal om Guds godhed og kærlighed til den troende Lot og hans
familie.
a. Tal om den dom, som også venter vores syndige verden, på
samme måde som Sodoma og Gomorra.

STUDIE 9 – Ef. 5.21-6.9

Citat
Underordne sig: Læg mærke til, at der i
Den, som går ind i et
starten står: ”Hinanden”. Altså et gensidigt
ægteskab for at blive lykkelig,
forhold. Underordne har intet at gøre med at
har trange kår, men den, som
den ene skal være tyran og den anden slave,
derimod går ind i ægteskabet
men handler om en frivillig ordning. Den
for at gøre den anden lykkelig,
bedste beskrivelse på dette forhold ses
vil opleve stor velsignelse.
imellem kirken og Kristus. Drivkraften skal
(Frit citeret). Af ukendt
være ærefrygt for Kristus. I de efterfølgende
forfatter.
vers kan vi se dette udpenslet i praksis.
Lydefri: Dette betyder egentlig at være fri for
fejl.
Øjentjener: Her er det tale om tjener, som kun var gode tjenere når de var
under opsyn. Når de var alene, så gjorde de som det passede dem. De var
ikke helhjertede i deres indstilling til deres herre.
SPØRGSMÅL
1. Snak om det som I blev stoppet af
2. Tal om forholdet mellem mand og kvinden i ægteskabet.
a. Hvad vil sige at underordne sig i alt? Hvordan fungerer dette i
praksis?
b. Tal om citatet og sammenlign det med Paulus’ opfordring.
c. Hvorfor siger Paulus til kvinden, at hun skal underordne sig, og
til manden, at han skal elske, når Paulus vil sætte fokus på den
enkeltes opgave i ægteskabet.
3. Hvilke lighedspunkter er der mellem ægteskabet og så forholdet
mellem Kristus og kirken?
4. Tal om forholdet mellem forældre og børn (Ef. 6.1-4)
5. Tal om forholdet mellem at være arbejder og arbejdsgiver (Ef. 6.5-9)
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Efeserbrevet – Bibelstudie.

STUDIE 10 – Ef. 6.10-24 + Rom. 13.11-14

Fulde rustning: Rustningen var afgørende vigtig for soldaten på
slagmarken. Rustningen bestod af nogle få dele, som hver især
skulle beskytte de væsentligste dele, såsom hjertet og hovedet.
Men med Guds fulde rustning er det Jesus og hans frelsende
gerning vi iklæder os. Derved bliver vi uovervindelig.
Myndigheder og magter: Paulus skildrer fjenden. Fjenden er
ikke menneskelig, fordi den ikke er af kød og blod. Men bagved
det synlige står hele Djævelens hær. Bagved hån, chikane,
mobning, forfølgelse m.m. står Djævlen. Det er grunden til, at
Paulus siger: ”Tag derfor Guds fulde rustning på”. Med den på kan
vi modstå fjende og overvinde alt.
Troens skjold: Her er der ikke tale om, at det er min tro, som er
skjoldet, men derimod det, som jeg tror på; altså Jesus og hans
frelsesgerning. Det er den, som kan slukke alle den ondes brændende pile.
SPØRGSMÅL
1. Snak om det som I blev stoppet af
2. Hvad vil det sige at være stærk i Herren og hans mægtige styrke?
3. Tal om sejrsgarantien i denne rustning
a. Hvilken forskel gør det hvis man kun ifører sig noget af
rustningen, men undlader resten?
b. Hvilke dele af rustningen har I det sværest ved?
4. Læg mærke til de 3 kategorier i rustningen. Noget tages på før slaget
– en form for standard, som skal gælde hele tiden. Noget skal bruges
under slaget og så er der det som jeg kalder for musklerne – nemlig
bønnen.
a. Tal om disse 3 kategorier i forhold til hverdagslivet.
5. Tal om vers 19-20, hvor Paulus viser os, hvordan han også kæmper
med frimodigheden.
6. I Rom. 13.14 taler Paulus om at iklæde sig Kristus
a. Hvilke lighedspunkter er der imellem rustningen og Kristus?
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