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Man kan få slides i pdf på hjemmesiden

Skrifterne i GT
+ Jesus/Helligånden
+ samspil med de andre
apostle mf
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Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener
ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus
i stedet for at stole på noget ydre.
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JESUS

Et brag af en begyndelse …

Et brag af en begyndelse …
En stille
vækst …
Eller en af de mange
mellem-former …

Hvad er bedst? (det grønnere græs …)

En stille
vækst …

Det, der førte dig sammen med Jesus!

Deres åndelige liv nu skal leves på
præcis samme vilkår :

3

19-07-2016

Rom 8,1f: Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus
Jesus. v2 For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og
dødens lov. v3 Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af
kødet, det gjorde Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for
syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet, v4 for at lovens krav skulle
opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod
Ånden. v5 De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det
åndelige. v6 Det, kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og fred. v7 For det,
kødet vil, er fjendskab med Gud; det underordner sig ikke Guds lov og kan det
heller ikke. v8 De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag.
v9 Men I er ikke i kødet, I er i Ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den,
der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. v10 Men når Kristus er i jer, er
legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af
retfærdighed.v11 Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i
jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige
legemer levende ved sin ånd, som bor i jer.
v12 Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. v13 Hvis I
lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber
legemets gerninger, skal I leve. v14 For alle, som drives af Guds ånd, er Guds
børn. v15 I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i
frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba,
fader! v16 Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.

Deres åndelige liv nu skal leves på
præcis samme vilkår :
Strid troens gode strid !
1 Tim 6,12

Og du, mit barn,
vær stærk ved nåden i Kristus Jesus!
2 Tim 2,1

Saulus/Paulus havde en regulær omvendelse,
hvor han skiftede livs-retning!

Jamen, hvad mente den gale munk så?

Er man på Jesus-retningen, skal man
for Guds skyld IKKE vende om!!!

Daglig gen-orientering

Daglig omdrejning
Daglig (mulighed/åbenhed for) nyorientering

Joh 13,17: Når I ved det, er I salige, hvis I gør
det.
Mener Jesus virkelig, at vi kun er salige, hvis
vi vasker hinandens fødder ???
Nej. Men livet som salig har brug for, at vi
hele tiden prøver at vaske fødder(elske)!!!
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af GUDs kærlighed!

Daglig gen-orientering
Rom 12,1-2:
Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds
barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et
levende og helligt offer, der er Gud til behag – det
skal være jeres åndelige gudstjeneste. v2 Og tilpas
jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at
sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds
vilje: det gode, det som behager ham, det
fuldkomne.
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Det har jeg tjek på !

Kapitel 12 kommer
efter kapitel 1-8 (og 9-11)

Skabt

Et ”hus”

Inde i ”huset”

Når den urene ånd er drevet ud
af et menneske, flakker den om
i øde egne og søger hvile, men
uden at finde den. Så siger den:
Jeg vil vende tilbage til mit hus,
som jeg er drevet ud af.
Luk 11,24
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Jeg bor derinde
Jeg elsker Gud
Jeg elsker andre

»Du skal elske Herren din Gud
af hele dit hjerte og af hele din
sjæl og af hele din styrke og
af hele dit sind, og din næste
som dig selv.«
Luk 10,27

Der er ingen retfærdig, ikke en
eneste. Der er ingen forstandig,
ingen, der søger Gud. De er
alle kommet på afveje, alle er
fordærvede; ingen gør godt,
ikke en eneste.
Rom 3,10f
Når da I, som er onde, kan give
jeres børn gode gaver
Matt 7,11

Ez 36,25-28:
Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny
ånd i jeres indre.
Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop
og giver jer et hjerte af kød.
Jeg giver jer min ånd i jeres indre,
så I følger mine love
og omhyggeligt holder mine bud.

Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre
apostle: »Hvad skal vi gøre, brødre?« Peter svarede: »Omvend jer og
lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I
få Helligånden som gave. ApG 2,37f

Ikke forbedring eller forandring,
men forvandling og fornyelse!

Hvad følger nu heraf? Skal vi
blive i synden, for at nåden kan
blive så meget større? Aldeles
ikke! Hvordan skulle vi, som er
døde fra synden, stadig kunne
leve i den? Eller ved I ikke, at
alle vi, som er blevet døbt til
Kristus Jesus, er døbt til hans
død? Vi blev altså begravet
sammen med ham ved dåben til
døden, for at også vi, sådan
som Kristus blev oprejst fra de
døde ved Faderens herlighed,
skal leve et nyt liv.

For er vi vokset sammen med
ham ved en død, der ligner
hans, skal vi også være det ved
en opstandelse, der ligner
hans. Vi ved, at vort gamle
menneske er blevet korsfæstet
sammen med ham, for at det
legeme, som ligger under for
synden, skulle tilintetgøres, så
vi ikke mere er trælle for
synden; den, der er død, er jo
frigjort fra synden. Men er vi
døde med Kristus, tror vi, at vi
også skal leve med ham.

Rom 6,1f

Rom 6,5f
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Og vi ved, at Kristus er opstået
fra de døde og ikke mere dør;
døden er ikke herre over ham
mere. For den død, han døde,
døde han fra synden én gang
for alle. Det liv, han lever, lever
han for Gud. Sådan skal også I
se på jer selv: I er døde for
synden, men levende for Gud i
Kristus Jesus.

Brødre, så skylder vi da ikke
kødet at leve i lydighed mod
det. Hvis I lever i lydighed mod
kødet, skal I dø,
Rom 8,12f

Rom 6,9f

Brødre, så skylder vi da ikke
kødet at leve i lydighed mod
det. Hvis I lever i lydighed mod
kødet, skal I dø,
Rom 8,12f

men hvis I ved Åndens hjælp
dræber legemets gerninger,
skal I leve. For alle, som drives
af Guds ånd, er Guds børn. I har
jo ikke fået en ånd, som giver
trællekår, så I atter skulle leve i
frygt, men I har fået den ånd,
som giver barnekår, og i den
råber vi: Abba, fader! Ånden
selv vidner sammen med vores
ånd om, at vi er Guds børn.
Rom 8,12f

jeg vil bede Faderen, og han vil
give jer en anden talsmand,
som skal være hos jer til evig
tid: sandhedens ånd, som
verden ikke kan tage imod, fordi
den hverken ser eller kender
den. I kender den, for den bliver
hos jer og skal være i jer. Jeg vil
ikke efterlade jer faderløse; jeg
kommer til jer.

»Den, der elsker mig, vil holde
fast ved mit ord, og min fader
vil elske ham, og vi skal komme
til ham og tage bolig hos
ham. Sådan har jeg talt til jer,
mens jeg endnu var hos
jer. Men Talsmanden,
Helligånden, som Faderen vil
sende i mit navn, han skal lære
jer alt og minde jer om alt, hvad
jeg har sagt til jer.

Joh 14,16f
Joh 14,23+25f
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Nu er Guds bolig hos
menneskene, han vil bo hos
dem, og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
Han vil tørre hver tåre af deres
øjne, og døden skal ikke være
mere, ej heller sorg, ej heller
skrig, ej heller pine skal være
mere. Thi det, der var før, er
forsvundet. Og han, der sidder
på tronen, sagde: »Se, jeg gør
alting nyt!«

Daglig omdrejning

Åb 21,3f

Det har jeg tjek på !
gen-orientering

af GUDs kærlighed!

Paulus havde sin teologi fra forskellige kilder – hvilke var det?
Prøv at besvare spørgsmålet: ”Hvordan bliver jeg et godt
menneske?” ud fra Romerbrevet kapitel 12.
Snak eventuelt om, om I kan genkende Paulus´ teologi og jeres eget
liv i ”Cirkelbevægelsen”
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