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Hva er “Ta med Bibel” ?
På disse samlingene står som alltid Guds ord i

sentrum. Det som er annerledes fra de
“vanlige” samlingene er at vi ikke har noen
taler. Guds ord skal få tale til oss gjennom

bibellesning og samtale. 
Vi bruker et ferdig opplegg utarbeidet av
bibelleseringen. Opplegget er mulig å få

kjøpt, slik at du både kan forberede deg og
gjøre etterarbeid hjemme om du ønsker.

For hvem er “Ta med Bibel” ?
Det vil ikke si at man må ta del i samtalen for

å komme på disse samlingene. For noen av
oss er det godt å kunne lytte til bibelens ord

og til hvilke tanker andre gjør seg rundt
bibeltekstene. 

 

Vi avslutter hver samling med nattverd.

Vi ønsker nettopp deg, hjertelig velkommen
til Misjonshuset!



Vårens program:
Samlingene starter med kaffe kl 1730.

22. februar:
Ef. 1, 1- 14

Tanken svimler, men troen fryder seg!
Når begynte Gud å legge sin frelsesplan?

Ef. 1, 15-23
Bønn om å kjenne Gud.

Hva sier teksten om Paulus sitt forhold til menigheten?

26. april:
Ef. 2, 1-10

Fra død til liv.
Ser du hvor du sitter?

Ef. 2, 11-22
Endelig en fred som varer.

Hvordan ser du på utlendinger?

Husk å ta med Bibelen.
Studieopplegget får du kjøpt for kr 30,- på Misjonshuset.

Ta kontakt med August eller Guro.



Paulus brev til efeserne.

Paulus skrev dette mens han satt fengslet i Roma i to år, ca år 60
(apg 28.30; Ef 3,1). På sin tredje misjonsreise satset Paulus på

Efesos, det var store muligheter for å utbre evangeliet der.
Resultatet ble en modermenighet av jøde- og hedningekristne.

Evangeliet nådde hele provinsen Asia (apg 19,10) og flere
menigheter ble dannet (kol 4,13)

Selv om Paulus gjennom tre års arbeid i Efesos (apg 19, 8.10)
kjente menigheten, er brevet nesten blottet for personlige

bemerkninger. Årsaken er nok at det opprinnelig er et rundskriv til
flere menigheter i Lilleasia. Ef 6,21 sammenholdt med Kol 4,7-9

viser at Efeser- og Kolosserbrevet nok er skrevet samtidig og
Tykikus har overbrakt begge.

Det har vært natulig at Paulus benyttet anledingen til å hilse
menighetene Tykikus reiste forbi på vei til Kolossai. Derfor var

orginalbrevet nok ikke forsynt med noe mottakernavn. Ordene “i
Efesos” mangler i noen av de eldste og beste håndskriftene. 

Efeserbrevet er med rette kalt kirkebrevet. Kirken er Kristi
legeme. Kirkefellesskapet, kirkens forhold til Kristus og dens

betydning for den enkelte understrekes. Kirken er nøye knyttet til
Guds frelsesplan, som er fra evighet til evighet. 

Enhet er et nøkkelord: Kirkens enhet med Gud, og jøde- og
hendingenkristnes innbyrdes enhet.

Efeserbrevet ligner mer en meditasjon eller en kristen preken enn
et brev. Den modene Paulus skriver. Den største delen av hans

tjeneste er over. Fra fengslet ser han alle ting i evighetens
perspektiv. 

(kilde: Bibelens bøger av Flemming Kofod-Svendsen)


