
 

Samtalsvandring genom Galaterbrevet 
och Efesierbrevet. 

 

7 stationer med bibelläsning och 

samtalsfrågor.  

En sträcka kommer ni gå i tystnad och 

reflektion.  

Gå tillsammans två och två, max tre och 

tre. 

  



 

 

Ur Gal 1-2 

Så långt jag ännu lever här i världen 

lever jag i tron på Guds son som har 

älskat mig och offrat sig för mig.  

Jag kastar inte bort Guds nåd: om lagen 

hade kunnat ge rättfärdighet hade ju 

Kristus inte behövt dö.  

(Gal 2:20-21) 

 

Vad betyder denna vers för dig idag?  
 
Vad är det att inte kasta bort Guds 
nåd i ditt liv? 
  



 

Ur Gal 3-4 
 
Dessa kapitel börjar i ”vilka dårar ni är, 
ni galater” och slutar i ”ni, bröder, är 
löftets barn.  
 
Paulus vill hjälpa galaterna att hitta 
tillbaka till sin sanna identitet som 
Guds söner genom tro på Jesus, inte 
genom laggärningar.  
 
 
Hur ser det ut i ditt eget liv med 
laggärningar? Hur ser det ut i er 
missionsförening?  
 
Vad är viktigt att hålla fast vid när det 
gäller tro och gärningar? 
 



 

Ur Gal 5-6  
Andens frukter är  
 kärlek,  
 glädje,  
 frid,  
 tålamod,  
 vänlighet,  
 godhet,  
 trofasthet,  
 ödmjukhet och  
 självbehärskning.   Gal 5:22 

 
Välj någon av andens frukter som du 
upplever att du längtar efter mer av just 
idag, berätta för varandra om den. 
 
Be under veckan för att den frukt som 
din samtalsparner önskar mer av ska ges 
henne/honom.  
  



 

Ur Ef 1 
 
I honom och genom hans blod har vi 
friköpts och fått förlåtelse för våra 
överträdelser – så rik är den nåd med 
vilken Gud har låtit all vishet och klokhet 
flöda över oss.  
Och han har yppat sin viljas hemlighet för 
oss, det beslut om Kristus som han hade 
fattat från början och som skulle 
genomföras när tiden var inne: att 
sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen 
och på jorden.     Ef 1:7-10 

 
 
Filosofiskt och vackert. Men inte helt lätt att 
greppa. Hur tolkar ni den sista meningen 

kring den yttersta hemligheten.  
Vad betyder det att allt ska 
sammanfattas i Kristus? 



 

Ur EF 2-3 
 
Stå fasta och var stadigt rotade i honom 
så att ni tillsammans med alla de heliga 
förmår fatta bredden och längden och 
höjden och djupet och lär känna Kristi 
kärlek som är väldigare än all kunskap...
     Ef 3:17 -18 
 
Det står att vi tillsammans förmår fatta. 
Tillsammans. Vilka människor hjälper 
dig att förstå Jesu kärlek?  
  



 

Ur Ef 4-5 
  
Öppna inte munnen för ofruktbart prat, 
utan säg bara sådant som tjänar till att 
bygga upp där det behövs, så att det blir 
till välsignelse för dem som hör på.  
Gör inte Guds heliga ande bedrövad, 
den är sigillet som utlovar frihetens dag 
åt er. Gör er av med all elakhet, vrede 
och häftighet, med skymford och 
förolämpningar och all annan 
ondska. Var goda mot varandra, visa 
medkänsla och förlåt varandra, liksom 
Gud har förlåtit er i Kristus.  Ef 4:29-32 
 
 
Vad vill Gud påminna dig särskilt om 
idag? Gå vidare i tystnad och reflektion. 



 

Ur Ef 6  
 
Stå alltså fasta, spänn på er sanningen 
som bälte och klä er i rättfärdighetens 
pansar och sätt som skor på era fötter 
villigheten att gå ut med budskapet om 
fred. 16Håll ständigt trons sköld framför 
er, med den skall ni få den Ondes alla 
brinnande pilar att slockna, och grip 
frälsningens hjälm och Andens svärd, 
som är Guds ord.  Gör det under åkallan 
och bön, och be i er ande varje stund.  
     Ef 6: 13-18 
 
Samtala om hur ni kan ta på er 
rustningen i mötet med världen och vad 
ni tror att det innebär att göra det. 
 



 

 


