Spørsmål til Efeserne 2
1. Hva betyr det at vi var døde pga våre misgjerninger og synder?
A. Vi har en ånd som ikke fungerer skikkelig. Hovedhensikten med vår ånd er å kommunisere med Gud,
men pga våre synder har den sluttet å virke.
B. Vi ble født med en ufunksjonell ånd, fordi vi arver åndelig død gjennom Adam. Vi var åndelig skilt
fra Gud.
C. Vi hadde ikke noe ånd i det hele tatt.
D. Vi hadde en ånd som døde da vi begynte å synde.
2. “Dere levde på den nåværende verdens vis…” (2:2) På hvilket vis skulle de ha levd?
A. På Melkisedeks vis (Heb 6:20)
B. På den kommende verdens vis.
C. På Åndens vis (Gal 5:17)
3. Naturalismen sier at det ikke eksisterer noe ikke-materielt/overnaturlig. Det finnes heller ikke noe
objektivt “rett og galt” som gjelder for alle mennesker. Det er helt greit å gjøre det som føles naturlig,
fordi naturen styrer alt. Hva tror du Paulus ville ha ment om dette ut fra v. 3?
4. Hva menes med “vårt kjøtt og blod” (v. 3)? (Andre oversettelser har “kjødet” eller “vår syndige natur”.)
A. Vår fysiske kropp, som i seg selv er påvirket av syndefallet.
B. Vår fysiske kropp men også alt annet ved oss som er påvirket av syndefallet.
C. En påvirkning som vi lever under. “Kjøttet” er i seg selv moralsk nøytralt men for svakt til å stå imot
synden inntil det får kraft fra Gud til å leve “i Ånden”.
5. “...lot oss lede av våre egne tanker…” (2:3) Er det noe galt i å følge sine egne tanker?
A. Ja, tankene våre er også påvirket av syndefallet, fordi hele skaperverket ble påvirket - til og med
“kristne” aktiviteter som bønn og lovsang.
B. Nei, Paulus må mene noe annet her. Gud har skapt oss med fornuft og evne til å tenke for at vi skal
kunne vite hvordan vi skal leve.
C. Hvis vår fornuft blir korrigert av Guds Ånd, blir den mer til å stole på. Paulus tenker her på tiden da
efeserne ikke kjente Gud.
6. Hvilke 3 ting har Gud gjort med oss sammen med Jesus i v. 4-6? Hva ville efeserne tenke om dette?
7. Hvillken rolle spiller “for” i v. 8?
8. Hvilket ord tror du trykket ligger på i setningen “for vi er hans verk” (v. 10)?
9. Hvem er “de to” som det er snakk om i v. 14?
A. Jøder og hedninger. Før Jesus var det fiendskap mellom dem, men Jesus forente dem.
B. Gud og mennesker. Ved det Jesus gjorde på korset, har han knust syndens makt og gjort det mulig for
mennesker å komme tilbake til Gud, og han avskaffet loven som holdt mennesker borte fra Gud.
10. Betyr “han opphevet loven med dens bud og forskrifter” (2:15) at loven ikke har noe å si for kristne?
A. Ja, loven er avskaffet og har ingen betydning for oss i dag. Paulus sier tydelig at vi ikke lever under
loven men under nåden (Rom 6:14-15). Vi trenger ikke engang holde De ti bud, siden de tilhører den
gamle pakt. Vi trenger faktisk ikke å holde noen bud som ble gitt før korset. Dette er friheten som
Jesus brakte, for at vi skal leve i den (Gal 5:1).
B. Nei, Jesus sa at han ikke kom for å oppheve loven men for å oppfylle den (Matt 5:17). Paulus sier også
at vi ikke opphever loven ved troen (Rom 3:31). En del av loven er avsluttet (ofringene, de praktiske
lovene), men ikke de moralske lovene.
C. Tja… Gud har flyttet loven til våre hjerter og sinn. Når vi følger Jesus daglig innser vi at vi har en
høyere lov å følge enn Moseloven (jf. Bergpreken).
11. Hva slags bygning er det snakk om i v. 20-22, og hva er poenget med den?

