Spørsmål til Efeserne 1
1. Hva betyr det at all åndelig velsignelse finnes i Kristus? (1:3)
A. Vi har all åndelig velsignelse i Jesus, og Jesus er i oss. Vi trenger ikke be om velsignelse ettersom vi
allerede har det.
B. Vi har velsignelser i Jesus, men siden Jesus er i himmelen, må vi søke ham daglig for å få disse
åndelige velsignelsene ned på jorda og inn i livene våre.
2. Hva er egentlig denne “all Åndens velsignelse”?
A. Evig liv, himmelen når vi dør.
B. At vi har blitt utvalgt, fått bli Guds barn, fått nåde, frihet og tilgivelse, blitt arvinger og blitt beseglet
med Den Hellige Ånd.
C. Glede, fred og kjærlighet.
D. Et godt liv her på jorda.
E. Et seirende kristenliv.
3. Han utvalgte oss før verdens grunnvoll ble lagt (1:4) - Hva følger av dette?
A. Gud utvalgte meg ved navn før han i det hele tatt skapte verden, så jeg trengte ikke gjøre mye for å
bli frelst - jeg ble ledet til det.
B. Vi trenger ikke misjonere. De som er utvalgt vil finne Gud uansett.
C. Gud valgte ikke ut noen ved navn, men siden han vet framtiden, vet han hvem som vil velge ham og
hvem som vil avvise ham. Når jeg velger ham, er det mitt valg.
D. Det er ment kollektivt, ikke individuelt. På samme måte som at Gud utvalgte Israel i GT, hadde Gud
bestemt fra begynnelsen av at kirken skulle bli til.
4. Han utvalgte oss til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. (1:4) Hva er riktig?
A. Vi vil være hellige når prosessen er avsluttet.
B. Han gjorde oss hellige i Jesus. I det øyeblikket vi velger Jesus, blir vi hellige og uten feil.
C. Han gir oss muligheten til å bli hellige, fordi før Jesus kunne vi ikke være hellige i det hele tatt. I Jesus
har vi muligheten til å være hellige når vi vandrer i hellighet.
5. Hva er Guds “viljes mysterium” (1:9)?
A. At evangeliet vil nå ut til verdens ende
B. At noen blir frelst mens andre ikke blir det.
C. Å samle alt i himmel og på jord i Jesus.
D. Å gi alle nåde.
6. Hva skal vi arve? (1:11)
A. Jorden (Matt 5:5)
B. Evig liv (Matt 19:29)
C. Riket (Matt 25:34)
D. Penger og gods (Matt 21:38)
7. Betyr 1:13-14 at vi får Den Hellige Ånd som en del av vår omvendelse?
A. Ja, ingen kan si “Jesus er Herre” utenom i Den Hellige Ånd (1 Kor 14:4).
B. Nei, dette er bare et segl, men den virkelig opplevelsen av å bli døpt i Den Hellige Ånd kommer
etterpå (Apg 2).
C. Han snakker ikke om Den Hellige Ånds verk i oss men om hvordan Den Hellige Ånd er garantien
for at vi tilhører Gud. Det dreier seg kun om et “eierskap-segl”.
8. Hva gjorde Gud Fader med Jesus ved sin veldige makt? (1:20-22)
• Reiste….
• Satte…
• Over…
• La under…
• Ga…
9. Hvordan tror du efeserne reagerte på v. 3 og 20-23, med sin religiøse bakgrunn og frykt for sine gamle
guder?

