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DEL

1

Giv vækstbetingelser
til det ord, som er
plantet i dig...
Fordyb dig i frihedens
fuldkomne lov, og
bliv ved med at
holde den for øje...
- uddrag fra Jakobs brev kapitel 1
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”
”

Dine ord er en lygte for min fod,
et lys på min sti.
Salme 119, 105

Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine
disciple, og I skal lære sandheden at kende,
og sandheden skal gøre jer frie.
Johannesevangeliet 8, 31-33

KirkeCenter Livets Kilde er en dynamisk frikirke i Esbjerg og Varde.
Gennem troen på Jesus Kristus har vi oplevet at have fællesskab med
Gud, der gennem sin søn fuldt ud har accepteret enhver, der tager imod
hans frelsesplan.
Alle mennesker er værdifulde for Gud, som ønsker at have fællesskab med
hvert eneste menneske.
Vi ser os selv, som han ser os. Skabt til at leve i den frihed, han har givet
os og til at elske livet, hvor Gud beriger vores hverdag og liv.
Vi ønsker at være en kirke i tiden, fuld af Guds kraft og glæde.
Vi vil også række ud og tjene andre uanset kultur og baggrund.
En kirke, der skaber tro og giver håb for alle generationer. Et sted, hvor
mennesker vokser op i et sundt fællesskab gennem en ægte relation med
en levende og nærværende Gud. Et sted, hvor Gud viser sin kærlighed og
kommer til os med sit nærvær og liv.
Du er skabt i Guds billede og skabt til fællesskab med Gud og mennesker.
Dette kursus strækker sig over fem lektioner, og kan derfor ikke være
fyldstgørende. Men vi tror, at du gennem disse timer, vil få hjælp til din
rejse gennem livet med Gud.
Bed Helligånden om at åbenbare sandheden for dig, for det er den sandhed, der sætter dig fri.
Må du se Gud, som han er, og dig selv som han ser dig.

LIVETS KILDE

Rigtig god fornøjelse!

LIVETS KILDE

Nyttige links på internettet:
www.kirkecenter.nu
www.bibelselskabet.dk
www.bibleserver.com
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Ordforklaring
- hvad betyder det?

amen
halleluja
herren
profetisk
tungetale
kødet
menighed
apostel
Amen: er et hebraisk ord, der bruges med bekræftende eller
forsikrende betydning = “det står fast!” “det er sikkert!” “sandelig!” “det ske!”.
Antikrist: er et græsk ord, som betyder “Mod-Kristus”.
Discipel: lærling, efterfølger.

Djævel: kommer af det græske ord diabolos “bagvasker, anklager” (jfr. Åb 12,10), der har væsentlig samme betydning som
det hebraiske satan “modstander, fjende”.

Evangelium: er et græsk ord, der betyder “godt (glædeligt) budskab” (jfr. Es 61,1) og i N.T. anvendes om frelsesbudskabet: at
Messias nu er fremtrådt for at bringe det ventede Guds rige.
Halleluja!: er et hebraisk udtryk, der betyder: “lovpris Herren!” (Ja er en forkortet form for Jahve); det anvendtes i den jødiske
gudstjeneste (jfr. Sl 104,35; Sl 135,1; Sl 136,1) og er derfra overgået til den kristne (Åb 19,1; Åb 19,3;).
Herlighed: anvendes i N.T. ofte om den stråleglans og den moralske renhed, som hører med til Guds væsen.

Herren: anvendtes i senjødedommen i stedet for det oprindelige gudsnavn Jahve, det blev den almindelige betegnelse for
Gud i den græske oversættelse af G.T. For de kristne blev Herren det navn, man gav Jesus for at tilkendegive hans guddommelighed (Fil 2,9ff. 1 Kor 8,5f.), hos Paulus betyder Herren i almindelighed Kristus.
Hjertet: bruges i Bibelen i overensstemmelse med den almindelige opfattelse i oldtiden som betegnelse for bevidsthedslivet,
dels for følelserne (Mark 13,20. 2 Kor 7,3), dels for forstanden og tænkeevnen (Matt 9,4; Matt 13,15; Matt 15,19. Luk 24,38)
og dels for viljetilskyndelser og beslutninger (2 Kor 9,7. Hebr 10,22. Rom 2,5).
Hosianna: (Mark 11,9) er et hebraisk udtryk (hentet fra Sl 118,25), som betyder: »Giv dog frelse!« eller: »Hjælp dog!«; men
efterhånden var det blevet til et almindeligt hyldestråb, nærmest svarende til »hil!« »leve!« el.lign.
Jesus: er den senere græske udtale af det GT-lige navn Josua, som egentlig betyder: “Herren er frelse” (Matt 1,21).

Kødet/kødelig: selvisk, selviske tilbøjeligheder (Gal 5, 13-21). En måde at tænke og leve på, som er imod Guds Ord.
Mammon: er et aramaisk udtryk for verdslig rigdom, jordisk gods (pengeguden).
Menighed: kirke (ikke kirkebygning), udvalgt samfund.

Pagt: betyder egentlig overenskomst mellem to parter med særlig tanke på forpligtelser for begge. Ordet bruges også i G.T.
således, at der alene tænkes på den forpligtelse, som Gud påtager sig; og det får derved omtrent samme betydning som forjættelse. Nytestamentlig sprogbrug bruger både pagt og testamente; herpå bygger bevisførelsen i Hebr 9,15ff.; jfr. Gal 3,15ff.
Ligesom den jødiske religion hviler på pagten fra Sinaj “den gamle pagt”), taler Paulus om kristendommen som den nye pagt
(1 Kor 11,25. 2 Kor 3,6); og de hellige skrifter kaldes derfor dels “den gamle pagts (eller Det gamle Testamentes) hellige skrifter”, dels “den nye pagts (eller Det nye Testamentes) hellige skrifter”.
Profetisk: er den der taler ved Guds Ånd, giver styrke, hjælp og trøst til dem, der hører det. Det er til opbyggelse, formaning
og trøst. Den profetiske gave i kirken er med til at opbygge og opmuntre. I GT indeholdt profetier advarsler til folket fra Gud
om dom på grund af ulydighed, som kun kan afværges hvis folket angrer. Sommetider har de også indeholdt velsignelser og
løfter. Gud ser dig i fremtiden, men siger det i nutiden. (1 Kor 13,2 - 1 Kor 14,3).
Rabbi: betyder egentlig: stor! (en man sætter højt), og var hos jøderne det udtryk, hvormed disciplen tiltalte en lærer.
Riget: anvendes som et kort udtryk for Himmeriget eller Guds rige.

Salvet/salvelse: en person siges at være salvet, hvis han er døbt med Helligånden/Helligånden er kommet over ham.
Et udtryk der også bruges, når man mærker Helligåndens nærvær i f.eks, lovsangen eller forkyndelsen. Men alle troende kan
opleve en salvelse, ved at blive døbt med Helligånden. Det er kraften fra Gud der udruster dig til tjeneste. Gud giver salvelse
(kraft til tjeneste) der følger med den tjeneste og opgave du gør for ham. (Luk 4,18 - 1 Joh 2, 20 - Hebr 1, 9).

Sjælelig: om det, der ligger imellem kødelig (materiel) og åndelig, det vil sige det naturlige, af Guds Ånd uberørte menneske.
Tungetale: Disciplene blev ikke alene fyldt med ny kraft og nyt mod, men de fik også et nyt sprog. De begyndte at “tale i
andre tungemål” (Apg 2). Bibelen lærer, at vi med dette sprog kan tale hemmeligheder med Gud (1 kor 14).
Hvis jeg beder i tunger, så er det min ånd, der beder, mens min forstand er koblet fra. Tungetalen kan være en hjælp for den
troende i hans liv med Gud, til opbyggelse af det indre liv. Kan også have andre funktioner.
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”

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den almægtige,
himmelens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.

”

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
Matt 6, 9-13

Følgende forkortelser bruges til skrifthenvisninger i Bibelen
Am Amos’ bog
Apg Apostlenes gerninger
Dan Daniels bog
Dom Dommerbogen
Ef Efeserbrevet
Es Esajas’ bog
Est Esters bog
Ez Ezekiels bog
Ezra Ezras bog
Fil Filipperbrevet
Filem Filemonbrevet
Gal Galaterbrevet
Hab Habakkuks bog
Hagg Haggajs bog
Hebr Hebræerbrevet
Hos Hoseas’ bog
Højs Højsangen

Jak Jakobs brev
Jer Jeremias’ bog
Job Jobs bog
Joel Joels bog
1 Joh Johannes’ første brev
2 Joh Johannes’ andet brev
3 Joh Johannes’ tredje brev
Joh Johannesevangeliet
Jon Jonas’ Bog
Jos Josvabogen
Jud Judas’ brev
Klages Klagesangene
Kol Kolossenserbrevet
1 Kong Første Kongebog
2 Kong Anden Kongebog
1 Kor Første Korinterbrev
2 Kor Andet Korinterbrev

1 Krøn Første Krønikebog
2 Krøn Anden krønikebog
Luk Lukasevangeliet
Mal Malakias’ bog
Mark Markusevangeliet
Matt Mattæusevangeliet
Mika Mikas bog
1 Mos Første Mosebog
2 Mos Anden Mosebog
3 Mos Tredje Mosebog
4 Mos Fjerde Mosebog
5 Mos Femte Mosebog
Nah Nahums bog
Neh Nehemias’ bog
Obad Obadias’ bog
Ordsp Ordsprogenes bog
1 Pet Peters første brev

2 Pet Peters andet brev
Præd Prædikerens bog
Rom Romerbrevet
Ruth Ruths bog
1 Sam Samuels første bog
2 Sam Samuels anden bog
Sef Sefanias’ bog
Sl Salmernes bog
1 Tess Første Tessalonikerbrev
2 Tess Andet Tessalonikerbrev
1 Tim Første Timoteusbrev
2 Tim Andet Timoteusbrev
Tit Titusbrevet
Zak Zakarias’ bog
Åb Johannes åbenbaring
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1 lektion

Guds formål for dit liv - hvem er Gud, og hvem er du?
Du vil ikke opdage formålet med dit liv, ved at se ind i dig selv. Du har ikke skabt dig selv, så du kan ikke fortælle dig
selv, hvorfor du er skabt. Men du er nødt til at begynde med Gud din skaber.
Vi eksisterer, fordi Gud vil, at vi eksisterer. Vi er skabt ved Gud og til Gud - vi er skabt i Guds billede.

”

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!
De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde
dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Gud skabte mennesket i
sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.
1 Mos 1, 26-28
Ved ham og til ham er alting skabt.

”

Kol 1, 16

Det er kun i Gud, vi kan opdage vores oprindelse,
identitet, formål, hensigt, betydning og bestemmelse.
Bibelen er vores håndbog, som forklarer os, hvorfor vi
lever, hvordan livet er, hvad vi skal undgå, og hvad vi skal
forvente af fremtiden. Gud er ikke kun begyndelsen til dit
liv. Han er kilden til det.

”

For at opdage formålet med dit liv, må du vende dig til
Guds ord ikke til denne verdens visdom og filosofier.
Du må bygge dit liv på Bibelen. På Guds løfter og arv til
dig som kristen. På de evige sandheder.

Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene
stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem
var kommet.
Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog
summen af dem, Gud!
Tæller jeg dem, er de flere end sandet, bliver jeg færdig,
er jeg stadig hos dig.
Salme 139, 16-18

Du opdager din identitet og dit formål gennem fællesskab med Jesus Kristus.
Gud tænkte på dig, længe før du skænkede ham en tanke. Han havde tanker om dit liv, før du blev undfanget.
Han planlagde det, før du var til.
Formålet med dit liv passer ind i et meget større formål, som Gud har planlagt fra evigheden.
Det hele begynder med Gud...

”

Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om
lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber
I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I
mig, skal I finde mig.
Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren.
Jer 29, 11-14
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”

Hvem har udmålt vandet i sin hule hånd, afgrænset himlen med
udspændte fingre? Hvem har målt jordens støv i tønder,
vejet bjergene på vægten og højene på vægtskåle? Hvem kan retlede
Herrens ånd, hvem kan være hans rådgiver og belære ham?
Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige?« siger
den Hellige. Løft jeres øjne mod himlen, og se! Hvem skabte den?
- læs hele Esajas 40

Gud er ikke et navn, han er mere en beskrivelse af en
karakter. Han siger om sig selv; “JEG ER!”
Vi må finde noget af svaret om Gud, ved at studere Guds
natur. Vi må se på Jesu liv, for Jesus er Guds herligheds
glans og hans væsens udtrykte billede (Hebr. 1, 1-4).
Gud ER kærlighed, han har ikke kærlighed som os, men
han er kærlighed!
Vi må forstå Guds natur, Gud er uforanderlig, han er
Hellig, han er ren, han kan ikke lyve, for han er sand-

”

Derfor synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden,
og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede….
Rom 5, 12

Gud lavede en pagt med mennesket Abraham, som blev
stamfar til et helt folk. Guds ejendomsfolk - Israel.
For at folket kunne have fællesskab med Gud, bragte
de ofre til Gud, for at blodet fra det uskyldige dyr skulle
dække over deres synd. Det kunne ikke bortfjerne deres
synder, men blodet fra dyrene dækkede over synden, så
de kunne have fællesskab med Gud. Mændene blev ligeledes omskåret som et tegn på deres pagt med Gud.

”

Men Gud sendte sin søn til jorden, han blev født af
jomfru Maria. Jesus blev menneske, (den anden Adam)
han levede op til hele loven, han levede et liv uden synd.
Derfor blev hans uskyldige offer på korset, et sonoffer for
alle dem der tager imod ham som deres Herre og frelser.
Jesu blod ikke bare dækker over synden, men det bortskaffer, renser, og sletter vore synder helt ud.

...for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således
elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver,
som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden,
men for at verden skal frelses ved ham.
Joh 3, 14-16

Med andre ord så byttede vi plads med Jesus.
Gud genoprettede gennem Jesus sit tabte forhold til
mennesket.Det som han havde fra begyndelsen af før
syndefaldet med Adam og Eva.
Før syndefaldet havde han et fuldkomment fællesskab
med mennesket uden skam og afstand. Hvor de levede i
afhængighed af ham og ikke valgte uafhængighed.
Vi modtog gaven fra Jesus i tro, vi gav ham al vores synd
og utilstrækkelighed. Til gengæld tilgav han al vores
synd, og gav os fællesskab med Faderen.
Vi har nu fået fri adgang ind for Guds ansigt.

”

heden, det er hans natur. Han hader uretfærdighed, for
han er en retfærdig Gud.
Alt det som ikke er rent og helligt, brænder op i
nærheden af Gud. Hvis Gud var ilden, var vi mennesker
som papir. Uden Jesu værk på korset ville vi ikke kunne
nærme os Gud. Ganske enkelt på grund af hans hellige
natur og vores syndige natur.
Kun den som er syndfri og overholder Guds lov til punkt
og prikke, har adgang til faderen - det gjorde kun Jesus!

Som Jesus har det ind for Faderen, sådan har vi det
også. Vi var før skyldige, men nu er vi blevet retfærdiggjorte på grund af Jesus. Vi kan kalde os selv for sønner
og døtre af den levende Gud. Vi skal ikke længere leve
under fordømmelse og forkastelse, men på grund af
Jesus kan vi komme med frimodighed frem for Gud.
Det gamle er forbi, og noget nyt er blevet til - vi er blevet
forenet med Gud igen. Han har taget bolig i vores indre.
Hans Ånd har nu taget bolig inde i os.
Ikke på grund af vore egne gerninger eller selvretfærdighed, men altsammen på grund af Jesus.

For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og
ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene,
ved at stifte fred ved hans blod på korset.
Kol 1, 19-20
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”

”

Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden,
er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig:
I må fødes på ny.
Jesus - Joh 3, 6 - 8

Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os,
for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.
2 Kor 5, 21

Den som tror, har evigt liv. Han er nu den, som Faderen fuldt ud har accepteret!
Vi tjener ikke Gud for at få accept, men vi tjener Gud, ud fra det faktum at vi
gennem Jesus, er fuldt ud accepteret af vores himmelske far.
Vi modtager, og arver Guds natur - en ny tilstand er beredt for os, så vi kan
opdage en ny dimension i vores liv.
Alt kommer ud af bytte plads, du har ikke gjort dig fortjent til noget af det.
Arven er din, du skal nu lære at leve i den og bruge den.

”

For jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud.
Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men
Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen
på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.
Gal 2, 19-21

”

Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne,
som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et
menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet det.
Sl 8, 4-6

At omvende sig, betyder at man vender sig bort fra sin gamle tankemåde. Vore liv skal ikke længere styres af verdens
tankegang. Men vi skal lade Guds Ånd forvandle vore tanker og vaner, så vi kan glæde ham, ved at leve efter hans
vilje som gode og modne kristne (Rom 12, 2).

Vi må tænke, som Gud tænker. Vi må konkludere, som Gud konkluderer.
Hvis du kan se, og forstå hvem han er. Kan du også se og forstå, hvem du kan blive!
Faderens mål med alle sine børn er at bringe dem til lighed med Jesus, så de afspejler
hans natur på alle områder. Første gang man kaldte disciplene for “kristne”, var i Antiokia.
Det var fordi, de levede som små tro kopier af Kristus, derfor kaldte man dem “kristne”.
De gjorde de samme ting som Jesus gjorde, de havde en livsstil som Jesus.

”Jeg kan ikke altid vælge, hvad der sker omkring mig, men jeg kan
altid vælge, om jeg vil følge Jesu anvisninger”
Gud tvinger ingen mennesker til noget, men det er nu op til dig at foretage de rigtige valg.
At søge Gud, bruge tid sammen med ham, i ordet (Bibelen), i bønnen og i fællesskabet med andre kristne.
Den største gave Gud kan give til menneskeheden, er mænd og kvinder der har hans natur. Gud har givet dig en
mission, et formål; at bringe den gode nyhed til alle mennesker - at vinde mennesker tilbage til Gud!

”

Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og
sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så
Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn.
Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden.
Joh 15, 16 - 17
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2 lektion

Arven fra Gud til dig - hvad det vil sige, at være retfærdiggjort og “født på ny”.

”

I er nu blevet forsonet med ham.
Gennem sin død skabte Kristus forsoning mellem jer og Gud, så I kan
se frem til at stå foran ham fuldt
ud accepterede, skyldfri og
hævet over enhver anklage
Kol 1, 22 / Hverdagsdansk

“Ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der
finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod.”
(Hebr 9, 22)

”

Tro ikke, at jeg er kommet for at
nedbryde loven eller profeterne.
Jeg er ikke kommet for at nedbryde,
men for at opfylde.
Matt 5, 17-18

Gud er kærlighed, han er fuldkommen og hellig. Det er
hele hans natur og væsen. Hvis du derfor vil nærme dig
Gud, må du være lige så syndfri og fuldkommen som
Ham. Intet syndigt kan nærme sig Ham.
Man kan sammenligne dette forhold som fællesskabet
mellem ild og papir. Gud er som den hellige ild der
brænder, og du er (uden Jesus) som papiret, der prøver
at nærme sig ham med din syndige natur.

“Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste
Søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt,
men få det evige liv. Gud sendte ikke sin Søn til verden for
at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne
opleve frelse”. (Joh 3, 16 / Hverdagsdansk)
“Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig,
så han tilgiver os vore synder og renser os for al
uretfærdighed.” (1 Joh 1, 9-10)

Gennem Jesu frivillige offer bortskaffede han vore synder,
og renser os rene fra al synd og al uretfærdighed.

Vi byttede plads med Ham

Gud er en hellig og retfærdig Gud, og du kan kun have
fællesskab med ham, hvis du har hans natur, og er lige
så hellig og retfærdig som Ham.
Guds standard og hans retfærdighed er beskrevet i loven,
som gennem Moses blev givet til isralitterne.
Loven blev givet til mennesket, så vi ved at overholde
den, kunne have fællesskab med Gud. For at holde Guds
standard, må du holde hele loven - hvilket er umuligt.
Du kan kun dømmes af en dommer, hvis der er en lov tilstede. Gud er en retfærdig dommer, som gav mennesket
sin lov, sådan at vi kunne se hvor hellig han er.

Retfærdighed er en fri/gratis gave, som vi modtager i tro
fra Gud, i det øjeblik vi bliver født på ny.
Du byttede med andre ord plads med ham. Du gav ham
alt dit, til gengæld gav han dig alt sit - som en gave.

“Vores retfærdighed består deri, at vi for Herren vor Guds
ansigt omhyggeligt følger hele denne befaling, sådan som
han har pålagt os.” (5 Mos 6, 25)

Derfor har enhver genfødt kristen Guds retfærdighed, og
kan aldrig, blive mere retfærdig end det. At stå i det rette
forhold ind for Gud, betyder, at du har legal ret til at
kalde ham ”Far”. Du kan med frimodighed bede, og
spørge ham om alt. Nøjagtigt som et barn der uden at
skamme sig, frit kan lege, og færdes sammen med sine
forældre. Når Gud ser på dig, på samme måde som han
ser sin Søn Jesus Kristus.

“Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på
ét punkt, er blevet skyldig i dem alle.” (Jak 2, 10-11)
Hvis man dengang overtrådte loven, kunne man kun,
gennem at bringe et sonoffer, dække sine synder.

RET - Du står skyldig i retten, du har erkendt din skyld,
og du kan dømmes skyldig af den retfærdige dommer.
Men Jesus kom, og påtog sig al din skyld og straf.
FÆRDIG - Du er nu frikendt, din straffeattest er renset.
GJORT Det er ikke noget du venter på, men Jesus har
gjort det for dig, du kan gå ud af retssalen som frifundet.
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Det første menneske (den første Adam) mistede den
herlighed, som var givet ham fra Gud. Men Jesus (den
anden Adam) levede et fuldkomment liv uden synd.
Men Ham, der ikke kendte til synd, blev gjort til synd for
os, så vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.
Han blev gjort nøgen, hængt på et kors. Al vores nøgenheds skam, synd og forkastelse blev lagt på ham.

”

Da I nu er blevet Guds børn, har Gud givet jer sin
egen Søns Ånd, og det er den Ånd, som gør, at vi
kan kalde Gud vores Far.
Altså er I ikke længere slaver, men børn af Gud.
Men når I er børn, er I også retmæssige arvinger
til alt, hvad Gud har til sine børn.

Bibelen starter med at mennesket mistede deres klædning, og Bibelen slutter med, at vi får klædningen tilbage
igen. Jesus byttede plads, han tog vores nøgenheds
skam, og gav os sine hvide og rene klæder på, sin retfærdighedsklædning. “Vi er døbt til at tilhøre Kristus, og
har iklædt os Kristus”. (Gal 3, 27)
Rembrandts
maleri
“Den fortabte søn
vender hjem”

Gal 4, 6-7

Historien om den
fortabte søn kan
du blandt andet
finde i Lukasevangeliet 15
vers 11-31

”

og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed,
den fra loven, men med den, der fås ved troen på
Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen
Fil 3, 9

Iklæd dig din nye retfærdighedsklædning

Adam og Eva lyttede til den forkerte stemme. De havde
Guds natur, men mistede den hellige og fuldkomne
identitet. Efter at Adam og Eva havde spist af frugten fra
kundskabens træ, gemte de sig mellem havens træer.
Da Gud kaldte på Adam, svarede Adam “Jeg hørte dig i
haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg
mig.” Han spurgte: “Hvem har fortalt dig, at du er nøgen?
De opdager at de var nøgne, så de må have været klædt
i noget. De var klædt i Guds herlighed, klædt i Guds
retfærdighedsklædning.
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Jesu historie om “Den fortabte søn”, er et billede på os.
Sønnen er skabt i Faderens billede, men træffer et forkert
valg. Han vælger at leve i uafhængighed af Faderen
borte fra Faderens fællesskab og beskyttelse.
Vi læser, at han adskilt fra Faderen, mister alt, mister sin
værdighed - han mister sin klædning.
Til sidst angrer han, omvender sig, og vender hjem.
Her spejder Faderen i sin kærlighed, efter sin søn der er
borte. Da han får øje på ham, løber han ham i møde,
og omfavner ham. Som det første, giver han ham en ny
klædning, han klæder sin søn på ny, med det bedste tøj
han havde i huset.
Den bedste klædning Faderen kan give dig fra sit hus, er
Jesu retfærdighedsklædning - den er nu din!
Dernæst giver Faderen sønnen ring på fingeren, som er
et tegn på fuldmagt og tilgang til ressourcer. Han giver
ham sko på fødderne, så han kan gå den rette vej med
værdighed. Til sidst inviterer Faderen til fest, hvor sønnen
kan mætte sig i husets bedste retter.
Sønnen er et billede på dig og mig, der genvandt sin status som søn/barn af huset, han blev fuldt ud genoprettet.
Vi kan som børn af huset, mætte os i husets retter.

”

...men iklæd jer
Herren Jesus Kristus
Rom 13, 14
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“Jeg vil glæde mig over Herren, juble over min Gud, for
han har klædt mig i frelsens klæder og hyllet mig i
retfærdighedens kappe. Jeg er som en brudgom i bryllupstøj, som en brud, der er smykket til bryllup. Som frøene
spirer frem af jorden, vil Gud Herren lade retfærdighed og
lovsang vokse frem for alles øjne.“
Es 61,10-11 / Hverdagsdansk

Hvis du falder i synd

“Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen,
Jesus Kristus, den retfærdige; han er et sonoffer for vore
synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens
synder.” 1 Joh 2, 1-2

”

Når Gud har frikendt sine børn, hvem har så ret
til at anklage dem?
Rom 8, 33 (læs også versene 31-38)

Vores eget oprør, uafhængighed, religion og andre mennesker, forsøger at frarøve os vores nye identitet i Kristus,
men Jesus har iklædt os sin retfærdighed.
Faderen genkender dig, på det tøj som du bærer, hans
søns retfærdighedsklædning, og han fryder sig over dig.
På grund af Jesus er du fuldt ud accepteret.
Som den hjemvendte søn oplevede anklager fra sin bror,
der ikke kunne glæde sig over hans hjemkomst og genvundne status. Sådan kan vi også opleve fordømmelse
og anklager. I vores eget sind, fra andre, eller fra vores
modstander Djævelen.
Men vi må tilbagevise enhver anklage, der må bøje sig
for Kristus i dig. Anklageren har ingen juridisk ret, til at
anklage dig, han har ikke længere en platform at stå på!
Du kan kun, blive anklaget og dømt af en dommer, hvis
der er en lov til stede. Men fordi Kristus tog din plads
og opfyldte loven, er der nu ikke længere en lov, du kan
dømmes ved, og derfor kan du ikke fordømmes.

”

Kristus er dit liv, og som en kristen er du per definition,
eller på trods af egen nedslående erfaring ikke en synder.
“De, der er født af Gud, lever ikke i synd, for de har noget
af Guds natur i sig. De kan ikke få sig selv til at synde, for
de er født af Gud.” 1 Joh 3, 9-10 / Hverdagsdansk
Bibelens definition af en synder, er et menneske, der gør
synd, som lever i synd, fordi det er hans natur at synde.
Førhen vandrede du i synden, nu kan du falde i den.
Førhen planlagde du synden, nu kan den overrumle dig.
Førhen levede du i synden, og havde det godt med det.
Nu føles den som en sygdom, som plager dig.
Førhen flygtede du fra Gud, nu søger du tilflugt hos Ham.
Alt hvad der er i ham, er i dig, så bliv i Kristus. Skilt
fra ham kan vi intet gøre “Men hvis vi lever i Guds lys,
ligesom Jesus altid levede i lyset, så har vi fællesskab med
hinanden, og Jesu Kristi, Guds Søns, blod renser os fra
al synd. Hvis vi siger, at vi aldrig forsynder os, bedrager
vi os selv og nægter at se sandheden i øjnene. Men hvis
vi bekender vores synder, kan vi være sikre på, at han
som er trofast og uden synd, vil tilgive os og fjerne vores
skyld.” (1 Joh 1, 7-9). Falder vi, så rejser vi os igen - stå nu
fast i den frihed som er blevet din.

Men hvis vi bekender vores
synder, kan vi være sikre på,
at han som er trofast og uden
synd, vil tilgive os og fjerne
vores skyld.
1 Joh 1, 9 / Hverdagsdansk

Førhen når ypperstepræsten gik ind i det allerhelligste,
var han ikke iklædt hans egne klæder, men han var
iklædt hellige klæder.
Dragterne blev givet til ypperstepræsten; han lavede dem
ikke selv, men når han tog dem på, blev han smykket
med værdighed og ære.
Han står ikke som en usikker person, men sikker, elsket
og værdsat. Når han tog det på, blev han smykket med
værdighed og ære. Han gør tjeneste ind for Herren.
Denne ypperstepræst symboliserer enhver troende kristen.
Det er os, der har iført os gaven fra Gud. Du har derved
modtaget værdighed og ære.

Guds nåde er dit sikkerhedsnet

Vi må se på livet som en linedanser, målet er at nå over
på den anden side. Målet er ikke at falde, men falder
jeg, så ved jeg at sikkerhedsnettet under mig, vil redde mig. Med dennne bevidsthed kan jeg gå, jeg kan
koncentrere mig, om at se hen til målet, jeg giver ikke
sikkerheds-nettet min fulde opmærksomhed, men jeg ved
at den befinder sig neden under mig, og kan redde mig,
hvis jeg falder. Jeg kan nu hvile i det jeg gør, og den jeg
er.
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Du har arvet

Hvis der kom en advokat i dag, og fortalte dig, at din rige
onkel var død, og havde efterladt dig en uhyre stor arv,
så ville du være mangemillionær. Du ville måske ikke føle
dig som millionær, og du er måske ikke vant til rigdom,
men rent juridisk er det sandt - du er millionær!
Du må nu, gøre en indsats, for at tænke, handle og føle
dig som en sådan! Du var ikke millionær før, men det er
du nu på grund af en arv. Dit liv og alle dine følelser må
se at følge med.

”

Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds
arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi
lider med ham, for også at herliggøres med ham
Rom 8, 17

Du må acceptere, og tage den nye identitet i besiddelse,
som Gud har givet dig. Du var ikke retfærdig, men nu er
du retfærdig! Du har arvet det.
Du må identificere dig selv med den Guds sandhed om
dig. Du er et Guds barn og ligeværdig arving med hans
søn Jesus Kristus. Gud har gjort dig til arving, og der er
ingenting, som Gud gav til Jesus, som han ikke også vil
give til dig, når du beder i tro.

Din kamp, er ikke en hård og uoverkommelig strid, men
en god strid, fordi sejren mere er dit udgangspunkt end
dit mål. Kampen mod djævelen går ikke på at besejre
ham. Han er allerede besejret! Du skal derimod stå ham
imod, fast i troen, så skal han flygte fra dig.
Så snart han hører, Jesu sejr blive dokumenteret, flygter
han i rædsel. Han trækker sig ikke langsomt tilbage, men
han flygter!
Alt for mange kristne lever i frygt for djævelen, mens de
burde vide, at djævelen frygter mere for dem, end de gør
for ham.

”

En arv ændrer din identitet,
og din identitet ændrer din
opførsel..
- Richard Hays

Helliggørelse

Din kamp for helliggørelse er en god kamp, fordi sejren
ikke er et mål, der skal nås, men dit udgangspunkt i Kristus. Sejren ligger ikke foran os efter en lang og sej kamp.
Du står midt i den! Sejren er allerede hjemme! Fordi det
sejrende liv ene og alene beror på tro.
Den svage har ingen undskyldning for ikke at leve sej-rende. Og den stærke har ingen fortrin frem for den svage.
Det er Kristus selv, der er vor sejr. Det er ham selv, der er
den retfærdighed, vi står djævelen imod med.
Det er ham selv, der er vor død fra synden, ligesom det er
ham selv, der er vor opstandelse - Kristus er vor sejr!

Hvad giver du din opmærksomhed?

Hvis du lever i nogen form for synd, er det selvfølgelig vigtigt, at du omvender dig, og stopper med, at gøre det der
er forkert. Men dernæst er det vigtigt, at du giver al din
opmærksomhed, til det nye liv du har fået gennem Jesus.
Det du giver opmærksomhed, giver du kraft!
Ret din fulde opmærksomhed, mod de glædelige og sejrrige kendsgerninger, ikke dine svagheder.
Ved at gøre dette, vokser Kristus i dig, og din gamle
selviske natur mister sin kraft.

Martin Luther 1483-1546

”

Kristus har sat os i frihed for at vi skulle blive ved
med at leve i frihed. Derfor skal I stå fast på jeres
frihed og ikke igen gå ind i en slavetilværelse
Gal 5, 1 / Hverdagsdansk

For at dine følelser og tanker, hele måden du opfatter
dig selv på, kan vænne sig til dit nye liv. Må du hele tiden
læse i dit Nye Testamente, som er “Frihedens fuldkomne
lov”, og derved ændre din måde at tænke på.
Din selvopfattelse bliver ofte det kompas, der styrer dit liv.
Som du tror i dit hjerte, sådan er du! Du må lade Guds
løfter og Ord, forvandle dit sind og dine tanker.
Du må nu konkludere det, Gud har konkluderet om dig.

SIDE 13

- Martin Luther 46 år

kendt som reformator og teolog, der
oversatte Bibelen til tysk, så den
almindelige tysker kunne læse og
forstå Ordet.
Under refleksion over Rom 1,16-17 gik
betydningen af “Guds retfærdighed”
op for Luther. Et spørgsmål, som længe
havde optaget ham, var: “Hvordan
kan jeg finde en nådig Gud?”.
Nu opdagede han, at den “Guds retfærdighed” som omtales i Rom 1,17,
ikke er den strenge dømmende retfærdighed hos en Gud, som i ubønhørlig
hårdhed holder dom over den arme
synder. Det er tværtimod en nådens
retfærdighed, som Gud skænker og
ikke kræver af os, og som mennesket
modtager ved troen.
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3 lektion

Helligåndens liv og bevægelse
Man kan prøve at forklare Helligånden, med det
er bedre at erfare Helligånden.
Helligånden er en person. Han tænker, taler, leder,
og kan bedrøves. Han bliver sommetider betegnet
som Kristi Ånd eller Jesu Ånd. Han er den måde,
som Jesus er hos sit folk på.
“og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en
anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid:
sandhedens ånd” (Joh 14,16-17)

”

Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker.
Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres
gamle skal have drømme, jeres unge skal se
syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil
jeg udgyde min ånd i de dage…
Joel 3, 1-2

Talsmanden (svensk: ”hjælperen”), det græske
ord: ”Parakletos”: Ånden er forsvareren, trøsteren,
rådgiveren, hjælperen, vejviseren, opmuntreren.
Alle disse betydninger rummes i det ord, som i den
danske bibel er oversat med Talsmanden.
“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 14,26)
Helligånden er beskrevet lige fra starten, vi ser i
skabelsesberetningen, hvordan Guds Ånd fik nye
ting til at blive til, og bragte orden i kaos. Han er
den samme ånd i dag.
Han bringer orden og fred ind i kaotiske liv, befrier
mennesker fra skadelige vaner og fra forskellige
former for afhængighed.
Da Gud skabte mennesket, formede han mennesket af jord, og blæste livsånde i hans næsebor, så
mennesket blev et levende væsen.
Guds ånd bringer fysisk liv til mennesket, der er
formet af jord. Ligeså bringer han åndeligt liv til
mennesker og kirker, som begge kan være så
tørre som støv.

svaghed og spurgte: »Hør mig, herre! Hvordan skulle jeg kunne
frelse Israel? Min slægt er den mest ubetydelige i Manasse, og
jeg er den yngste i min fars hus. (Dom 6,15 -16)
Alligevel blev Gideon, da Guds Ånd kom over ham (v. 34), en af
de mest bemærkelsesværdige ledere i Det Gamle Testamente.
Andre steder ser vi Helligånden fylde mennesker med styrke og
kraft. Samson er et godt eksempel: “Så bandt de ham med to
nye reb og førte ham op fra klippekløften. Men da han var kommet til Lehi og filistrene mødte ham med jubelråb, greb Herrens
ånd ham, og rebene om hans arme blev som hørsnor, der er
svedet af ild, og båndene gled af hans hænder” (Dom 15, 13-14)

Når Guds Ånd kommer over mennesker, sker der
noget. Han bringer ikke bare en varm følelse.
Men, Han kommer med et formål. Vi kan læse i
Det Gamle Testamente, altså før Pinsedag;
Han kom over bestemte mennesker, på bestemte
tidspunkter med henblik på bestemte opgaver.
Et godt eksempel er Gideon, et helt almindelig
menneske. Israel blev hele tiden løbet over ende
af en fremmed nation, og Gud kaldte Gideon til at
lede Israel. Gideon var meget bevidst om sin egen

Det er ikke sådan, at vi er fysisk bundet af reb, men vi kan være
bundet af frygt, vaner eller af tankemønstre.
Da Guds Ånd kom over Samson, blev rebene ligesom svedet
hørsnor, og han var fri. Guds Ånd er i stand til at sætte mennesker fri i dag fra alt det, der binder dem.

”

Se, jeg har udvalg Betzalel, fyldt ham med
Guds ånd, med visdom og klogskab og indsigt
til at udføre al slags arbejde
2 Mos 31, 1-3
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Vi ser mange eksempler på Guds Ånds arbejde i Det
Gamle Testamente, men dog begrænset til bestemte
mennesker til bestemte opgaver. Vi ser også her, at Gud
lover, at han vil gøre noget nyt.
Gennem Jesus oprettede Gud en ny og anderledes pagt
med mennesket. “Jeg lægger min lov i deres indre og
skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de
skal være mit folk” (Jer 31, 33).
Med andre ord ville loven i den nye pagt blive i deres
indre og ikke i det ydre.

”

“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” (Ez 36, 26-28)
Gud ønsker at forandre os ved sin Ånd, han vil forandre
vore hjerter og gøre vore hårde hjerter bløde. Guds Ånd
vil bevæge os til, at følge hans forskrifter, og holde hans
bud. Gud vil udgyde sin Ånd, og det vil være for alle.
Uanset køn, alder, baggrund, race, farve eller status.
Der vil være en ny evne til at høre fra Gud.

Da pinsedagen kom, var de alle
forsamlet. Og med ét kom der fra
himlen en lyd som af et kraftigt
vindstød, og den fyldte hele huset,
hvor de sad. Og tunger som af ild
viste sig for dem, fordelte sig og
satte sig på hver enkelt af dem.
Da blev de alle fyldt af
Helligånden, og de begyndte at
tale på andre tungemål, alt efter
hvad Ånden indgav dem at sige.
ApG 2, 1-4

ilden der viste sig, var et synligt tegn
på en usynlig virkelighed
Peter stod op og forklarede, hvad der var sket, at Faderens løfte var blevet opfyldt.
Da mængden spurgte, hvad de skulle gøre, svarede
Peter: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn
til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som
gave. For løftet gælder jer og jeres børn” (ApG 2, 38-39).
Det er for alle kristne, inklusive dig og mig.

Mennesker ventede på at “Faderens løfte” skulle blive
opfyldt, og Guds Ånd brød ud i aktivitet, da Jesus kom.
Næsten alle, der havde forbindelse til Jesu fødsel, blev
fyldt med Guds Ånd.
Jesus var en mand, der var fuldstændig fyldt med Guds
Ånd. Guds Ånd nedsteg over ham i legemlig form ved
hans dåb (Luk 3, 22). Han vendte tilbage til Jordan “fyldt
af Helligånd” og blev “ført af Ånden ud i økenen” (v. 14).
I en synagoge i Nazareth læste han skriften fra Esajas
61,1: “Gud Herrens ånd er over mig...” og sagde
“I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse” (v. 21)

”

Men I skal få kraft,
når Helligånden
kommer over jer, og
I skal være mine
vidner...
ApG 1, 8
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”

Den, der ikke bliver født af vand og ånd,
kan ikke komme ind i Guds rige.
Det, der er født af kødet, er kød, og det,
der er født af Ånden, er ånd.
Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde
til dig: I må fødes på ny.
Joh 3, 5-7

En nyfødt baby er resultatet af, at en mand og kvinde har
været sammen. I den åndelige verden er det, når Guds
Ånd og et menneskes ånd smelter sammen, at en ny
åndelig skabning bliver til. Det er en åndelig fødsel.
Dette er, hvad Jesus taler om, når han siger: “I må fødes
på ny”. Jesus sagde, at den fysiske fødsel ikke er nok.
Vi må fødes igen af Ånden. Dette er, hvad der sker, når vi
bliver kristne. Hver eneste kristen er født på ny.
Ligesom vi ved om vi er fysisk i live eller ej, burde vi vide,
om vi er åndeligt i live.
Når vi bliver født fysisk, bliver vi født ind i en jordisk
familie. Men når vi bliver født på ny åndeligt, bliver vi
født ind i den kristne familie.
Meget af Åndens værk kan beskrives med de samme
udtryk, som vi bruger til at beskrive livet i en familie.
Ånden forsikrer os om vort forhold til vor Fader, og
hjælper os til at udvikle dette forhold. Han danner en
familielighed i os. Han forener os med vore søskende, og
giver hvert familiemedlem forskellige gaver og evner.
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Guds Ånd overbeviste os om synd, da vi var adskilt fra
Gud. Nu, da vi er blevet født på ny, har vi modtaget fuldstændig tilgivelse. Det der adskilte os fra fællesskab med
Gud, er nu fjernet.
I Kristus, kan vi leve uden fordømmelse. Jesus tog alle
vore synder - i fortiden, nu og i fremtiden.
“Alle, som bliver ledt af Guds Ånd, er Guds børn. Den
Ånd, I har fået, gør jer ikke til slaver, for så kom I blot igen
til at leve et liv i frygt. Nej, Guds Ånd gør det klart for jer,
at I er Guds børn. Det er Guds Ånd i os, der gør, at vi kan
kalde ham vores far. Det er Guds Ånd, der bekræfter over
for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn.”
(Rom 8, 14-16 / Hverdagsdansk)

Saulus, der senere kom til at hedde Paulus, forfulgte de
kristne, og satte dem i fængsel. Efter et møde med Jesus
blev han fyldt med Helligånden, og hans liv tog en
kovending. Han blev en af de Apostle, der bragte budskabet om Jesus langt uden for Israels grænser.
Vi kan læse i ApG 19, at Paulus møder nogle kristne i
Efesos der endnu ikke havde erfaret Helligånden:
“da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden
over dem, og de talte i tunger og profeterede”
Vi kan læse om andre begivenheder i Apostlenes Gerninger, hvor Helligånden kom over alle, der hørte ordet.
De begyndte at tale i tunger og lovprise Gud.
Når nogen bliver fyldt med Helligånden sker det sjældent
ubemærket, selv om oplevelsen er forskellig fra person til
person. Vi læser i Bibelen, at det tit gav sig til kende ved
fysiske udslag.
Nogle beskriver Helligånden som en fysisk varme, en ild
det brænder indeni, som varmt flydende olie gennem
kroppen. Ild symboliserer måske kraften, lidenskaben og
renheden som Guds Ånd bringer ind i vore liv.
For mange kan oplevelsen af Ånden, måske være en
overvældende oplevelse af Guds kærlighed.

Helligånden giver os den dybest mulige oplevelse af
Gud. Han ønsker, at vi skal vide dybt inde i os, at vi er
Guds børn, og forsikre os om hans kærlighed.
Paulus beder til Gud vor Far om “at han vil give jer (de
hellige) at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at
Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at I sammen med
alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og
længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi
kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele
Guds fylde nås.” (Ef 3, 16-19)
Åndens liv må pulsere inde i os, hvis Åndens liv aftager,
vil der komme stagnation. Det er Ånden, som gør
levende, det kan vi ikke gøre.
Det er kun Guds Ånd, der kan give åndeligt liv.
Det liv kan man ikke få på menneskelig vis, men Jesu ord
giver liv, fordi de kommer fra Guds Ånd.
De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv.” (Joh 6, 63-64)
Uden Ånden føles 10 minutters bøn som 1 times bøn,
men med Ånden føles 1 times bøn som 10 minutter.
Det er Helligåndens værk!

Ethvert kærlighedsforhold involverer vore følelser.
Selvfølgelig må der være mere end følelser. Der må være
venskab, kommunikation, forståelse og tjeneste. Men hvis
jeg aldrig viste mine følelser over for min hustru, ville der
være noget, der manglede i min kærlighed til hende.
Hvis vi ikke oplever nogen følelser i vort forhold til Gud,
er hele vor personlighed ikke involveret. Vi er kaldede til
at elske, prise og tilbede Gud med alt hvad vi er, med
hele vores eksistens.

”

»Herren« er Ånden, og hvor Herrens ånd
er, dér er der frihed. Og alle vi, som med
utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer,
fra herlighed til herlighed, sådan som det
sker ved den Herre, som Ånden er.
2 kor 3, 17-18
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Vores kristenliv kan være som
en tør svamp.
Men hvis den ligger i vand,
og lader vandet gennembløde
den. Vil den komme til at
indholde så meget vand, at
det kommer ud af den helt
automatisk. Hvis mennesker trykker på den, kommer der
endnu mere vand ud.
Helligånden ønsker at fylde os, så vi ikke kun har til os
selv, men i overflod, så det flyder over til verden omkring
os, så verden ser hvem Jesus er.

”

For Guds rige er
ikke mad og drikke,
men retfærdighed
og fred og glæde i
Helligånden
Rom 14, 17

Gud giver os af sin Ånd i overflod, så det flyder over, og
berører mennesker omkring os.
Vi må lade os fylde af Ånden, leve i Ånden, lade os lede
af Ånden, bede, lovprise og læse i Bibelen.
Så vil vore liv blive fyldt af Åndens frugter.
Paulus skriver i sit brev til Galaterne 5 fra vers 16
(Hverdagsdansk):
“I skal leve jeres liv efter Helligåndens vejledning, siger
jeg. På den måde kan I undgå at føre jeres selviske tilbøjeligheder ud i livet. Jeres selviske vilje og Guds Ånds vilje
trækker jo i hver sin retning”...

For at blive som Jesus, må vi begynde at tænke som
Jesus, vore tanker må forandre sig. Vi må gøre Bibelens
tanker til vore tanker. Vores tankegang må indstilles på
forfatterens tankegang. Derved kan Helligånden, give dig
den præcise mening i Ordet.

Helligånden giver liv, gør levende, giver barnekår og

frihed. Ånden fornyer os, bor i vores indre, og giver os
kraft.
Helligånden er sandhedens Ånd, den er vores talsmand,
og vil være hos os til evig tid. Den giver indsigt, lærer os
alle ting, og minder os om hvad Jesus har sagt.
Den skal vejlede os til hele sandheden.
Helligånden trøster og formaner os. Den kommer os til
hjælp i vores magtesløshed, går i forbøn for os, vil
bevare os. Den forandre os, og lærer os hvad der bør
siges. Ved Helligånden åbenbarer Gud sine hemmelig-heder for os.

”

...men lad jer
fylde af Ånden
Ef 5, 18

Joh 7, 37- 39 / Hverdagsdansk

“Men det Helligånden frembringer i os, er: Kærlighed,
glæde og fred; tålmodighed og hjælpsomhed; godhed og
troskab; nænsomhed og selvbeherskelse. Ingen lov forbyder den slags ting. De, som lever deres liv med Kristus
som Herre, har korsfæstet det gamle liv med dets egoisme
og begær. Da Guds Ånd har givet os et nyt liv, må vi også
følge Åndens vejledning”
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Rom 12, 2 / Hverdagsdansk

De, der tørster, kan komme til mig for
at få noget at drikke!
Skriften siger, at vand skal strømme
frem over det tørre land.
Sådan bliver det for dem, der
kommer til tro på mig: Fra deres
indre skal det livgivende vand
strømme frem.« Med det »livgivende
vand« mente Jesus Helligånden, som
de, der var kommet til tro på ham,
senere skulle få.

(vers 23-25)

”

”

Jeres liv skal ikke styres (præges) af
verdens tankegang. Lad i stedet Guds Ånd
forvandle jeres tanker og vaner, så I kan
glæde ham ved at leve efter hans vilje som
gode og modne kristne.

”

Håbets Gud fylde jer med al glæde og
fred i troen, så at I bliver rige i håbet
ved Helligåndens kraft!
Rom 15, 13
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4 lektion

Formålet og kraften i bøn - hvorfor og hvordan skal jeg bede?
I vores del af verden er vores største udfordring, nok den
at finde tid, for der er så meget, der kræver vores opmærksomhed. Du kan enten sige, at du ikke har tid til at
søge Gud, eller du kan tage dig tid til Gud - i bøn.
Bøn forbinder os til Gud, bøn er den vigtigste aktivitet i
vores liv. Det er den vigtigste måde, hvorpå vi udvikler et
fællesskab til vores Far i Himmelen
Jesus siger at: “når du vil bede, så gå ind i dit kammer og
luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte.
Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.
Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne
gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord.
Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til,
endnu før I beder ham om det.
(Matt 6, 6-8)
Bøn er en kommunikation, der skaber en relation mellem
dig og Gud. Det er et fællesskab, mere end det er et ritual. Det er en samtale med vor Fader i Himmelen.

”

Bøn er den handling, der får os
til at se virkeligheden
fra Guds synspunkt...
citat: Philip Yancey

JESUS: Derfor skal I bede således:
“Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn,
komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på
jorden; giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore
skyldnere, og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.”
(Matt 6, 9-13)

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn
Jesus lærer os, at vi skal begynde vores bedestund, med
at fokusere på vores Himmelske Far - ikke på vore egne
ønsker. Det er godt at begynde vores bøn med tilbedelse
og lovprisning. Tak Ham for hans godhed og kærlighed
imod dig. Når vi begynder med at tilbede og lovprise
Gud, sætter vi fokus på Ham og ikke på os selv.
At bede om, at Guds navn må blive helliget, er at bede
om, at han vil blive æret i vore egne liv. I kirken og i samfundet omkring os.

”

Vor Fader,
du som er
i himlene...

Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således
også på jorden
Det er sundt at bede om, at Guds rige må komme i vore
liv, og at hans vilje må ske, inden vi kommer frem med
vore egne ønsker.
Når vi beder “komme dit rige”, beder vi for, at Guds
herredømme skal komme både i nutiden og i fremtiden.
Det omfatter også at bede for mennesker i vore familier
og i samfundet. At de må blive frelst, helbredt, sat fri fra
det onde, fyldt med Helligånden og modtage Åndens
gaver. For at vi sammen, må tjene og adlyde Kongen.

”

Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i
jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det
Joh 15, 7

Giv os i dag vort daglige brød
Her kan vi nu bringe alle vore ønsker og behov.
Vi kan bede til Ham for alle vore behov, for både ånd,
sjæl og legeme.
Husk altid at basere dine bønner på Guds løfter. Find de
skriftsteder i Bibelen hvor Han har lovet dig det, du beder
om, og bed så i overensstemmelse med Hans Ord.
Gud har omsorg for alt, hvad du og jeg bekymrer os for,
alle de basale behov, som mad, et sundt helbred, hus,
hjem, økonomi, venner, ægteskab,
børn, tøj, bil og arbejde med mere.
Bekymring for de daglige ting flytter
vores fokus fra Jesus over på os selv.
Ligesom jeg ønsker, at mine børn
kommer til mig, og taler om alt det der
bekymrer dem, ligeså ønsker Gud at
høre om de ting, der bekymrer os.
Giv ham alle dine bekymringer i bøn.

”

Vær ikke bekymrede for noget, men bring
i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i
bøn og påkaldelse med tak.
Og Guds fred, som overgår al forstand,
vil bevare jeres hjerter og tanker i
Kristus Jesus
Fil 4, 6-7
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Det er altså ikke Gud der frister os, men djævelen og
vores egen gamle selviske natur.
Enhver kristen har et svagt område, det kan være frygt,
selvisk ambition, grådighed, hovmod, begær, sladder,
eller noget helt andet.
Hvis vi kender vores svaghed, kan vi bede om beskyttelse
og styrke mod den.

Forlad os vor skyld/synder, som også vi
forlader vore skyldnere
Når vi kommer til korset, bliver vi gjort fuldstændig rene,
og vi er tilgivet. Men når vi går gennem verden, gør vi
ting, som giver vores fællesskab med Gud skrammer.
Vores forhold til Ham er altid sikkert, men vores venskab
kan blive snavset til med skidt, derfor har vi behov for at
bede “Forlad os vor skyld”.
Tilgivelse er vigtigt, vi må tilgive andre, når vi beder,
ellers vil vores bønsliv og kristenliv blive alvorligt hæmmet. Ved dette sikrer vi os, at vore hjerter er i det rette
forhold til Gud og mennesker.
Utilgivelighed ødelægger dig, ikke den person som har
såret dig, eller du er vred på!

”

Vi skal være opmærksomme på hvilken kamp vi kæmper.
Paulus skriver i hans brev til Efeserne kapitel 6:
Ifør jer hele Guds rustning, så I kan forsvare jer mod
Satans lumske angreb.
Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men imod
åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke
verden, mod en hær af onde ånder i himmelrummet.
Derfor skal I tage hele Guds rustning på, så I kan forsvare
jer imod den Ondes angreb og stå fast, indtil alle
angrebene er overstået.
Spænd sandheden som bælte om livet. Tag ret levevis på
som brynje og budskabet om fred som støvler, så I kan stå
fast. Løft troens skjold, som I kan bruge til at stoppe
Satans brændende pile. Tag frelsens hjelm på og forsvar
jer med Åndens sværd, som er Guds ord. Vær altid i bøn
til Gud under Åndens inspiration, hvad enten det er
forbøn eller bøn om hjælp. Vær udholdende og
årvågne, når I beder for alle dem, der hører Kristus til.

For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive
jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil
jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.
Matt 6, 14-15

Dette betyder ikke, at ved at tilgive mennesker kan vi
fortjene tilgivelse. Vi kan aldrig fortjene tilgivelse. Jesus
opnåede det for os på korset. Men tegnet på at vi er tilgivet, er, at vi er villige til at tilgive andre mennesker.
Hvis vi ikke er villige til at tilgive andre mennesker, er det
et tegn på, at vi ikke selv kender til tilgivelse.
Hvis vi virkelig kender Guds tilgivelse, kan vi ikke nægte
andre tilgivelse.
Led os ikke ind i fristelse (Lad os ikke bukke under
for fristelsen*), men fri os fra det onde
Før Jesus startede hans offentlige tjeneste, tilbragte han
40 dage alene i bøn og faste, og blev til sidst fristet af
djævelen, her bliver djævelen betegnet som “fristeren”.
Når du bliver fristet til at gøre noget forkert, skal du ikke
sige: »Det er Gud, der frister mig.« Gud fristes aldrig til at
gøre noget ondt, og han frister heller aldrig nogen til at
gøre det. Når du bliver fristet, er det fordi du bliver tiltrukket af noget (forkert), som du i virkeligheden har lyst til.
Giver du efter for fristelsen, fører det til synd, og synden
fører i sidste ende til død. (Jak 1, 13-15)
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(* Bibelen på Hverdagsdansk)

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen
Det er godt at afslutte vores bøn på samme måde, som vi
begyndte - med lovsang og tilbedelse, hvor vi igen fokuserer på Guds storhed, kraft og herlighed og Hans evige
hensigt med os.
Så kan vi rejse os med ny styrke og tro, så vi kan imødese
de udfordringer, som ligger foran os, som kommer fra
djævelen, os selv eller andre. Vi har været sammen med
Gud, og er rede til at rejse gennem livet.
Vi forandres, når vi er sammen med Gud, så vi begynder,
at ligne Jesus mere og mere.
Når vi søger Gud i bøn, vil Han høre os. Han vil tale til
dit hjerte, om ting som du ikke har kendt til. Han vil give
dig visdom, og indgyde sine tanker i dit sind og hjerte.
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Hvad hindrer nogle af bønnesvarene?
Hvis vi er klar over områder i vore liv, hvor vi lever i synd,
og ikke forandrer os i forhold til skriften, vil vore bønner
ikke virke.
”Når nogen lukker ørerne for belæring, vækker endog
hans bøn afsky.” (Ordsp 28, 9)

”

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I
finde; bank på, så skal der lukkes op
for jer. For enhver, som beder, får;
og den, som søger, finder; og den, som
banker på, lukkes der op for
Matt 7, 7-9

Udholdende og vedvarende bøn
“Vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak” (Kol 4, 2)

”Havde jeg haft ondt i sinde, ville Herren ikke have hørt
mig.” (Sl 66, 18)
Hvis vores sind er rent, fordi vi vandrer ret i forhold til
Guds ord, da vil vore bønner være effektive.
”Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi
frimodighed over for Gud, og hvad vi end beder om, får vi
af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behager
ham.” ( 1 Joh 3, 21-22)
Utilgivelighed, bitterhed, uvilje eller had i hjertet imod
nogen anden, blokerer fra at modtage fra Gud.

“Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden
og holde jer vågne til det og altid være udholdende i
forbøn for alle de hellige” (Ef 6,18)
”Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om,
det skal I tro, at I har fået, og så får I det.” (Mark 11, 24)
Har vi et brændende ønske for noget, er vi allerede nået
halvvejs til at modtage svaret.
“Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den,
som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem,
som søger ham.” (Hebr 11, 6)
“Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for
hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn
formår meget, stærk som den er.” (Jak 5, 16-17)
Fælles bøn
Det er vigtigt at vi overgiver os til bøn, på samme måde
som de gjorde i den første kirke, for at vi kan se Guds
kraft virke for os.
“De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved
brødets brydelse og ved bønnerne. Hver og én blev grebet
af frygt, og der skete mange undere og tegn ved
apostlene.” (ApG 2:42-43)
Der er mange forskellige
slags bøn, så som:
Bøn for specifikke behov
Forbøn for nationer/byer
Troens bøn
Bøn for syge
Bøn for udfrielse
Tilbedelse
Takkebønner
Indvielses-bøn
Faste og bøn
Lyttende bøn...

”

Råber I til mig, og går I hen og beder
til mig, vil jeg høre jer.
Søger I mig, skal I finde mig.
Når I søger mig af hele jeres hjerte
Jer 29, 12-13

Mænd som ikke behandler deres hustruer med ære og
respekt, vil skabe en hindring for bønnesvar.
”I mænd skal ligeså være hensynsfulde i samlivet med
kvinden som den svagere part, og I skal vise jeres hustruer
ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave,
for at jeres bønner ikke skal hindres.” (1 Peter 3, 7)
De som beder med forkerte motiver vil ikke modtage
noget fra Gud. Gud afskyr hykleri. Han kender de
inderste motiver og tanker af menneskets hjerte, uanset
hvilket åndeligt udtryk der vises.
”Eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt,
kun for at ødsle det bort i jeres lyster.” (Jacob 4:3)

”

Bed, og I skal få, så jeres glæde kan
være fuldkommen.
Joh 16, 24
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Hvis jeg beder i tunger, så er det min ånd, der beder,
mens min forstand er koblet fra. Hvad skal jeg så gøre?
Jeg vil fortsat bede i ånden, men jeg vil også bede med
forstanden. Jeg vil fortsat synge i ånden, men jeg vil også
synge med forstanden.
(1 kor 14, 14-15 / Hverdagsdansk)

Helligånden og tungetalen / bøn i Ånden
Der er mange fordele ved at være fyldt af Ånden, og
modtage det himmelske bønnesprog, tungetalen.

”

For den, der taler i tunger, taler ikke til
mennesker, men til Gud; ingen forstår
ham jo, det, han taler ved Ånden, er
hemmeligheder.
1 kor 14, 2-3

“De, der taler i tunger, henvender sig til Gud og ikke til
mennesker, for ingen forstår, hvad de siger.
Ved Åndens inspiration taler de om ting, der er skjult for
den menneskelige forstand”

Vi har fået tungetalens nådegave for at bruge den i bøn.
Man kan også lovsynge Gud i tunger/ i Ånden. Ligesom
man kan bede, og lovsynge Gud med forstanden på et
forståeligt sprog.
Vi skal også huske, at være vise i vores brug af de gaver
som Helligånden giver os. De er til, for at opbygge kirken, og vise mennesker Guds kærlighed og storhed. De er
ikke givet for at forvirre mennesker, men for at opbygge.
At bede i tunger, er en helt ny bønsdimension.
Men, at kunne bede i tunger gør dig ikke bedre end
andre. Uanset hvilken dimension du har nået i dit bønsliv,
vil tungetalen forøge din kapacitet.
Alle kan få denne gave til brug i bøn og forbøn.
At bede i tunger, er en vej til at bede i ånden. Vi bliver
opbygget i vores indre menneske, når vi taler i tunger.
Når vi er blevet opbygget, bliver vi mere følsomme over
for Guds Ånd.

(1 kor 14, 2-3 / Hverdagsdansk)

Man kan sige at tungetale er en overnaturlig samtale,
”som djævelen ikke forstår,” et sprog på en lukket
frekvens, som kun Gud forstår. Djævelen forstår ikke
noget af denne form for bøn, men vi taler hemmelig-heder med Gud.
Når du taler på dit eget sprog, taler du fra dit sind/
tanker. Men når du tale i tunger, taler du fra din Ånd, ved
Helligånden, guddommelige hemmeligheder fra Gud, fra
ånd til Ånd, uden forstandens indblanding.
”Den, der taler i tunger, opbygger sig selv.” (1 Kor 14, 4)
“Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige
tro og bede i Helligånden” (Jud 1, 20)
At tale i tunger opbygger, styrker, udruster, opmuntrer,
genoplader din Ånd, ved Guds overnaturlige kraft.

De, der taler i tunger, henvender sig til Gud og ikke til
mennesker, for ingen forstår, hvad de siger. Ved Åndens
inspiration taler de om ting, der er skjult for den menneskelige forstand.
“Desuden kommer Helligånden os til hjælp i vores
magtesløshed, for vi ved ikke, hvordan vi bedst kan bede
til Gud. Men så træder Ånden til og beder for os med
dybe suk, som ikke kan udtrykkes i ord. Gud kender det
inderste i hjertet og ved, hvad Helligånden har i tanke, for
Ånden beder inderligt på vores vegne og efter Guds vilje.
(Rom 8, 26-27 / Hverdagsdansk)

”
Vi taler i tunger, og giver Gud tak og tilbedelse, fordi
vi ikke har ord nok, til at udtrykke, hvad vi føler i vore
hjerter.
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Således blev de alle fyldt med
Helligånden, og de begyndte at tale på
fremmede sprog, som de ellers ikke
kendte. Det var Ånden, der gav dem ordene.
Ap. 2, 4

Disciplene fik kraft til, at være vidner på vegne af Jesus.
De fik kraft fra Helligånden, der ville være med til at
styrke dem, så de kunne udføre det som Gud ønskede.
Sådan har vi alle fået bønnes gave, lad os bruge den så
vi får bønnesvar, og kan give Gud ære.
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5 lektion

Bibelen, Guds ord og ledetråd for dig - hvorfor og hvordan skal jeg læse i bibelen?
Man siger at “kært barn har mange navne”. Bibelen bliver kaldt for “Skriften”, “Guds Ord” eller bare
“Ordet”. Bibelen er en fantastisk bog! Udover at være
den mest solgte bog i verden, er det langt fra en
almindelig bog.
Hvis vi accepterer, og tror, at Bibelen er inspireret af
Helligånden, behøver vi Helligånden til at åbenbare for
os, den sandhed, det liv og de mysterier der er i Bibelen.
Uden Helligånden forbliver den endnu en bog på reolen.
Men når Helligånden, åbenbarer Ordet for os, forandres
vi, og forvandles til det vi læser.
Der står, at Skriften er indblæst af Gud, den må den være
den øverste autoritet og rettesnor for vores liv.
Den indeholder al den livsvisdom vi behøver, til ånd, sjæl
og legeme, den kan redde os fra mange fejltagelser.
Når vi praktiserer og handler på det, forvandles vores liv.
Der er mange gode grunde til at læse i Bibelen. Vi lærer
derved Jesus Kristus at kende, og kan tage imod hans
frelse. Vi får kendskab til ham og til frelsen gennem
Ordet. Den kan også hjælpe os til at vokse åndeligt, så vi
kan blive udrustet til det, Gud ønsker af os.
Bibelen er vores rejseguide, i et liv med Jesus.

”

For Guds ord er levende og virksomt og skarpere
end noget tveægget sværd; det trænger igennem,
så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er
dommer over hjertets tanker og meninger.
Ingen skabning kan være usynlig for ham, alt
ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står
vi til regnskab for.
(Hebr 4, 12-13)

I Ordet har Gud åbenbaret, hvad mennesker behøver at
vide om Gud. Om sig selv og om vejen til frelse gennem
troen på Jesus Kristus.
Vi tror på Jesus, sådan som Bibelen beskriver ham.
Hvis ikke Bibelen fortæller sandheden om Jesus, har vi
ikke noget sandt og pålideligt billede af, hvem Jesus er.
Af hvad han har gjort, og fortsat gør i dag.
Bibelen er ikke et tilfældigt sammensat dokument fra
forskellige tidsaldre. Men er inspireret af og sammensat
af Den Hellige Ånd. Gud våger over sit ord for at opfylde
det. Den Hellige Ånd inspirerede profeter og forfattere, til
at sige, og skrive præcis det, de sagde og skrev.

Da Gud ville løse menneskehedens problemer, sendte
han sin egen Søn, Jesus. Da Jesus kom, skriver Apostlen
Johannes i kapitel 1 vers 14; at “Ordet blev menneske og
slog sig ned iblandt os. Vi fik lov at se hans herlighed - en
herlighed, som den fuldkomne Søn har fra sin Far, fuld af
nåde og sandhed”
Jesus kaldes for Ordet, fordi han er Guds måde at
kommunikere på. Uden ord kan vi ikke kommunikere
med hinanden. Jesus er det ord som Gud bruger for at
kommunikere med mennesker.

Kraften er i Guds Ord, den findes i Ordet! Kraften er i
evangeliet, det glædelige budskab! Kraften er hos den
opstandne Jesus, som er den samme i dag, som Bibelen
fortæller, han var dengang.
Det betaler sig at stole på Guds Ord. Bliv ikke forskræk-ket hvis nogen sætter spørgsmålstegn ved din tro
på Guds Ord. Ordet er levende, det er som en løve. Du
behøver ikke argumentere, om hvorvidt det findes eller
ikke, om det er godt eller dårligt, det kan forsvare sig
selv, bare slip det løs. Guds kraft findes i hans Ord.

Ord er vigtige for Gud. Der er en enorm kraft i Guds
Ord. Han skabte verden med sine Ord (1 Mos 1).
Ord fra himlen har en enorm kraft. Vi er født på ny
gennem Guds udtalte ord.
I er jo blevet født på ny, ikke ved en naturlig fødsel, men
ved en overnaturlig fødsel ved Guds livgivende og evige
ord. (1 Pet 1, 23).
Ord fra Gud helbreder, befrier, genopretter, læger,
opbygger, velsigner, advarer og leder.

”

Sådan er det også med det ord, jeg taler.
Det vil udføre den opgave,
jeg har givet det.
Esaj 55, 11
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Hvis du ønsker at være en Jesu efterfølger, bør det være
din første prioritet at leve af Guds Ord. Jesus kalder det
“at blive i”. Han sagde;

”
”

GUDS ÅND bruger GUDS ORD til at
gøre os lig GUDS SØN
- Rick Warren

Der er med tiden, blevet skrevet mange gode kristne
bøger, der har været til stor glæde og gavn for læserne.
Men Bibelen ligner ikke noget andet, den er levende!
“Det er kun Guds Ånd, der kan give åndeligt liv.
Det liv kan man ikke få på menneskelig vis, men de ord,
jeg har talt til jer, giver liv, fordi de kommer fra Guds Ånd.
”
Joh 6, 63-64 (Hverdagsdansk)
Vi kan ikke finde ud af noget om Gud, med mindre Gud
selv åbenbarer sig for os. Kristendom er en åbenbarings-tro. Gud har åbenbaret sig selv i en person, Jesus
Kristus.
Den vigtigste måde at lære Jesus at kende på, er gennem
Guds åbenbaring, som den står i Bibelen. Bibelen er Gud
der taler. For at komme til at ligne Jesus, må vi fylde vore
liv med hans Ord.

Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer,
så bed om, hvad I vil, og I skal få det.
Derved herliggøres min fader, at I bærer megen
frugt og bliver mine disciple.
Joh 15, 7-8

Jeg er nødt til at acceptere dets autoritet

At forblive i Guds ord i det daglige liv, indebærer blandt
andet, at Bibelen må være standarden for dit og mit liv,
min GPS eller kompas, som jeg stoler på med hensyn til
retningen.
Den rådgiver, jeg lytter til for at træffe kloge beslutninger,
og den målestok jeg bedømmer alt ud fra.
Bibelen skal altid, have det første og sidste ord i mit liv.
Den mest betydningsfulde beslutning du kan træffe i dag,
er at få endelig afklaret, hvad der skal være den absolutte autoritet i dit liv.
Beslut dig for altid først at spørge: “Hvad siger Bibelen?”
når du træffer beslutninger. Stol på sandheden i Ordet.
Bibelen er ikke givet, for at gøre det svært for os, men for
at vi kan leve i fred og frihed.

”

I vil lære sandheden at
kende, og sandheden
skal sætte jer fri.
Joh 8, 32

Jeg må blive et med sandheden i Guds ord

Bibelen er livsnødvendig og sund kost

Guds ord frembringer liv, skaber tro, forvandler, skræmmer Djævelen, forårsager mirakler, helbreder indre sår,
bygger karakterer, forvandler omstændigheder, giver
glæde, overvinder modstand og fristelser, giver håb,
frigør kraft, renser vores tankegang, virker skabende og
garanterer vores evige fremtid. Vi kan ikke leve uden
Guds ord.
Millioner af kristne plages af åndelig underernæring.
Guds ord er den åndelige næring, du er nødt til at have
for at fuldføre dit formål.
ruges!
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Det er ikke nok bare at tro på Bibelen. Men jeg må fylde
mit sind og tanker med det, så at Helligånden kan forvandle mig med sandheden.
Der er fem måder at gøre dette på. Vi kan modtage den,
læse den, studere den, huske den og tænke over den.
Ikke på en overfladisk måde, men helhjertet. Skriv vers
på små sedler, og hæng dem op i dit hus. Tænk på Ordet
når du kører bil, er på arbejde, eller handler ind.
Tal højt med dig selv, mens du citerer og bekender Ordet.
Start med at læse om Jesus i evangelierne i NT, og
Salmernes Bog/Ordsprogenes Bog i GT. Tænk over nogle
enkle vers og skriftafsnit. Spørg andre kristne hvis du har
spørgsmål, eller der er noget du gerne vil have uddybet.
Kom i kirken med forventning om, at Helligånden vil
åbenbare, og tale sandheden til dig gennem Ordet.

Jeg skal anvende dens principper

Al læsning er forgæves, hvis vi undlader at praktisere det,
vi lærer. Vi skal være Ordets gørere. Dette er det vanske-ligste skridt, fordi Djævelen kæmper imod det. Han
har ikke noget imod du studerer, så længe du ikke prakti-serer, hvad du har lært. Det, der også kan væres svært,
er når Ordet peger på det i vores liv, som kan være smertefuldt at ændre, eller rammer vores magelighed.

LIVSSTILSKURSUS I TRO OG KRISTENLIV

”

Hvis I kun lytter til undervisningen, men ikke handler på det, I hører, er det, som når I betragter jeres ansigt i
et spejl. Lige så snart I vender ryggen til spejlet, har I glemt, hvordan I så ud.
Men hvis I fordyber jer i frihedens fuldkomne lov, og bliver ved med at holde den for øje, bliver I ikke som
dem, der hører og glemmer, men som dem, der hører og handler. Det er jo dem, der handler på Guds ord, der
oplever Guds velsignelse.
Jak 1, 23-25 (Hverdagsdansk)

Bibelen er som et spejl

Et spejl reflekterer sandheden, et spejl kan ikke lyve,
men fortæller sandheden. Bibelen er som et spejl, den
fortæller sandheden om dig, og dit nye liv i Jesus.
Efter du nu er blevet en kristen, er det meget vigtig, at du
begynder at leve i din nye identitet, begynder at se dig
selv gennem Ordet, leve i Ordet, og konkludere det Gud
konkluderer om dig i troen på Jesus Kristus.
Hvis du kan se, og forstå hvem han er, kan du også se,
og forstå, hvem du kan blive.

”

Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl
skuer Herrens herlighed, forvandles efter det
billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan
som det sker ved den Herre, som Ånden er.
2 Kor 3, 18

Bibelen må være din glæde, din ven. Du må blive ved
med at spejle dig selv i Ordet, til du til sidst forvandles,
til det billede du ser.
Vi må blive ved med at se på sandheden, og den sandhed som bliver til åbenbaring for os, vil frigøre os.
Vi må spejle os i Ordet. Det reflekterer sandheden.
Sandheden om Gud, og sandheden om dig!

Det Gamle Testamente Det Nye Testamente
De historiske bøger
1 Mosebog til Esters bog
De poetiske bøger
Jobs bog til Højsangen
De profetiske bøger
Esajas’ bog til
Malakias’ bog

De historiske bøger
Mattæus-evangeliet til
Apostlenes Gerninger
De læremæssige breve
Romerbrevet til Judas’ brev
Den profetiske bog
Johannes Åbenbaring

“Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres,
kommer i kraft af Kristi ord” (Rom 10,17)

Bibelen er Guds kærlighedsbrev
til alle mennesker

Guds ønske er, at vi vil leve i fællesskab med ham. Han
ønsker at tale til os dagligt gennem sit Ord. Så det er lige
så meget et kælighedsbrev som en livsvejledning.
Hovedpointen i Bibelen er at vise os, hvordan vi kommer
ind i fællesskab med Gud gennem Jesus Kristus.

Du kan downloade din personlige Bibel-læseplan på www.kirkecenter.nu (under ressurcer)
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Når du taler Guds Ord, istedet for sladder og kritik har
du frigivet din tro, og bragt Guds kraft på scenen.

”

Gid alt, hvad jeg siger med min mund, og alt, hvad jeg
tænker i mit hjerte, er noget, du kan acceptere. Herre, du
er den, der beskytter og udfrier mig.

»Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte,« og
det ord er troens ord, som vi prædiker.
For hvis du med din mund bekender, at Jesus er
Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham
fra de døde, skal du frelses.
For med hjertet tror man til retfærdighed, med
munden bekender man til frelse.
Rom 10, 8-11

Gud har givet os en opskrift, til at lykkes i vores daglige
rutiner. Det er et budskab, som han først talte til Josua,
angående hans succes som leder for Israel:
“Denne lovbog skal du altid have på dine læber; du skal
grunde på den dag og nat og omhyggeligt gøre alt, hvad
der står i den; da vil det gå dig godt, da vil du have lykken med dig” (Jos 1,8)

Da Jesus efter 40 dages faste til sidst blev fristet af
Djævelen, brugte Jesus Ordet mod sin modstander. Han
citerede skriften ved at sige (Matt 4, 4-11); “Der står
skrevet: “Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af
hvert ord, der udgår af Guds mund”.
Men Djævelen fortsatte med at friste Jesus, men Jesus gav
ikke op, men blev ved med at tilbagevise Djævelen med
Skriftens ord, tredje gang sagde han; “Du skal tilbede
Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod Djævelen
ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.”

”

1) Du skal altid have Ordet på dine læber
2) Mediter dag og nat over Ordet
3) Gør, hvad Ordet siger

De retfærdige skal få landet i arv og eje
og bo i det til evig tid.
Den retfærdiges mund forkynder visdom,
hans tunge siger, hvad der er ret.
Han har sin Guds lov i hjertet,
hans skridt vakler ikke.
Sl 37, 29-31

Som din bekendelse er,
skal din dag være!

Vi tror, at Bibelen er Guds troværdige og fejlfrie ord,
inspireret af Helligånden. Skrevet af profeter og apostle.
David som blev en mægtig konge i Israel, oplevede en
fantastisk sejr som ung, fordi han mediterede på Guds
Ord, og frimodigt talte det op i Goliats åbne ansigt.
(1 Sam 17, 45-50)
Han talte trosord, før kæmpen faldt. Enhver kan juble
efter, at sejren er vundet, men det kræver tro at juble, før
kæmpen, eller murene falder (Jos 6, 16).
Det er vigtigt at huske, når det drejer sig om trosbekendelse, at Guds Ord må være fundamentet. Vi må bekende sandheden og være overbevist om Guds vilje (2 Tim
2, 15), så vil Gud stå bag vore bekendelser, fordi han er
trofast til at holde sit Ord (4 Mos 23, 19)
Begynd at tale Guds Ord og tro, at Han vil lade det gå i
opfyldelse. Hold på samme tid op med at tale negative
ord, som står i modsætning til Guds Ord.
I begyndelsen kan dette være svært, men det vil blive til
stor velsignelse.
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Men den, der holder fast ved hans ord, i ham er
Guds kærlighed i sandhed fuldendt. (1 Joh 2, 5)
I er jo blevet født på ny, ikke ved en naturlig
fødsel, men ved en overnaturlig fødsel ved Guds
livgivende og evige ord. Der står jo skrevet:
“Ethvert menneske er som græs, dets herlighed
kortvarig som en kornblomst. Græsset visner,
og blomsten falder. Men Guds ord varer til evig
tid.” Og det evige ord har I mødt i budskabet om
Jesus. (1 Pet 1, 23-25)

”

Sådan er mit ord, som udgår af min mund;
det vender ikke virkningsløst tilbage til mig,
men det gør min vilje og udfører mit ærinde.
Esaj. 55,11
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For at udruste de troende til tjeneste

Gud giver gaver til sin kirke, han udruster os, så vi kan
gøre tjeneste, og udføre hans vilje på jorden.
Bibelen taler blandt andet om fem tjenester, som bliver
kaldt den “femfoldige tjeneste”: apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Disse tjenester er givet for at vi kan
vokse op til modenhed, for at udruste de troende til deres
tjeneste i kirken, og fuldføre Guds vilje udenfor kirken.
Ordet Apostel, profet, evangelist..., er ikke en titel eller
en rang. Men det er et ord, som bruges til at beskrive,
hvordan Kristus er blevet sendt til at fungere i vedkommendes liv. Det er ikke en position men en funktion. De
følgende korte beskrivelser er ikke fyldestgørende, men
prøv eventuelt at læse mere i ApG. og Paulus’ breve.

Hvem bygger kirken?

Da Jesus spurgte sine disciple, hvem han var, svarede
Peter: “Du er Kristus, den levende Guds søn”, og Jesus siger derefter: “og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og
dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give
dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden,
skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden,
skal være løst i himlene. (Matt 16,18-20)
Jesus bygger sin kirke, den bliver ikke bygget på religiøse
overleveringer, men på en levende åbenbaring.
Han bygger kirken gennem hver eneste medlem i kirken.
Prøv at del ordet ”med-lem”; du er en del af legemet,
du er med på legemet, og enhver del af legeme har en
vigtig rolle for resten af legemet. Legemet er for eksempel halt uden den ene fod. Der er heller ingen lemmer,
der kan sige, at de ikke har brug for nogle af de andre
lemmer, men vi har brug for, at alle lemmer, er raske og i
funktion, for at hele legemet kan trives og fungere.

”

Guds hus - det er den
levende Guds kirke,
sandhedens søjle
og grundvold.
1 Tim 3, 14-16

Alle har en funktion (tjeneste). Alle er kaldet til at være
lys og salt. Alle må lade deres lys skinne. Den enlige mor
har en kaldelse. Håndværkeren har en kaldelse, forretningsmanden, pensionisten og studenten har en kaldelse.
Jesus bor i dig, så du kan tjene ham. Han giver dig de
evner og gaver, du behøver. Han er levende, og ønsker at
blive udtrykt dag for dag, gennem hver eneste kristen.
Du er kirken, du er fødderne, der kan gå ud, til alle dem
der endnu ikke har hørt om Jesus. Han bor i dig, for at
du kan gøre Faderens vilje, 24 timer i døgnet - hver dag.
Men hvad så med præsterne, er de ikke anderledes? Hvis
de er, hvordan er Kristus så anderledes i dem end i de
andre lemmer. Men Gud har givet tjenstegaver til kirken.
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”

Der er forskellige former for nådegaver, men det er
den samme Ånd, som er kilden til dem alle. Der
er forskellige måder at tjene Jesus på, men det er
den samme Herre, vi tjener.
1 Kor 12, 4-5

Apostel betyder på græsk “en, som er sendt ud”.
Ordet “missionær” er af samme oprindelse som apostel:
Begge er mennesker, som er udsendt. Men en apostel
arbejder for at grundlægge og opbygge en gruppe
troende på alle områder af deres liv. Han fører tilsyn i
kirken. Han bliver en far for arbejdet.
En apostels hjerte er stort. Ud af hans hjerte flyder en
åndelig omsorg og salvelse til dem, som er under ham.
Han kan være den, der også tjener i de andre fire tjenestegaver, men han oprejser normalt flere hyrder, evangelister, lærere og andre ledere, som hjælper ham med at
fuldføre den kaldelse, Gud har givet ham.
Profet betyder “en der fremsiger, udråber”. En profet er
kaldet af Gud, til at tale for Ham. I det gamle Testamente
blev profeten ofte kaldet en “seer”, der referer til hans
evne, til at se ind i den åndelige verden.
Bag en profets ord er der en stor åndelig styrke, som er
i stand til at bryde åndelige bindinger. Profeten er Guds
talerør, gennem hvilket han virker kraftfuldt i menigheden
og i verden. Men han taler også med Guds vejledning,
åbenbaring, irettesættelse, korrektion eller kundskab
om fremtiden. En profet er ofte mere følsom omkring
de åndelige kræfter og de kommende problemer, end
kristne generalt er. Man må ikke forveksle den kristne
som profeterer, med tjenestegaven profet. Den kristne
som profeterer, taler Guds ord, han taler udelukkende til
opbyggelse, formaning og trøst (1 Kor 14, 3).
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En levende kirke

- at vokse op i et kristent fællesskab, hvor du kan bruge dine gaver!

”

at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og
jeg i dig, at de også må være i os, for at verden
skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed,
du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal
være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig,
Joh 17, 21-22

En meget stor familie
Den første kirke

I Apostlenes Gerninger kapitel 2, kan vi læse om den
første kirke, der opstod på Pinsedag. Mange blev overbevist af Peters ord, og den dag blev cirka 3.000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. De deltog fremover
ivrigt i apostlenes undervisning og var aktivt med i
fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var med, når man samledes til bøn.
De, som kom til tro, holdt sammen og havde alle ting
fælles. Det skete ofte, at nogen solgte deres huse og
ejendele, og pengene blev delt ud til dem i fællesskabet,
der havde størst behov. Hver dag samledes de på tempelpladsen i enhed og harmoni, og om aftenen mødtes
de rundt om i hjemmene for at spise sammen med stor
glæde og oprigtig ydmyghed. De lovpriste Gud og var
vellidt af alle mennesker i byen. Og Herren føjede
hver dag nogle til, som blev frelst.

”

Ud fra ham føjes hele legemet
sammen og holdes sammen,
idet hvert enkelt led hjælper
til med den styrke, det har fået
tilmålt, så legemet vokser og
opbygges i kærlighed.
Ef 4, 16

Hvad er kirke?

Bibelen kalder blandt andet kirken for “Kristi legeme”.
Jesus selv kaldes “hovedet” for legemet. Kirken er derfor
ikke en organisation, men en organisme.
Alt for ofte, tænker mennesker på bygninger, når de
hører ordet kirke, men kirken er ikke en bygning eller en
institution, men den består af “levende sten” - mennesker!
På Pinsedag grundlagde Gud ikke en organisation, eller
en kirkeretning man kunne blive medlem af. Når Bibelen
sammenligner kirken med et legeme, er det en levende
realitet, hvor Jesus er hovedet og vi er hans lemmer, og
sammen udgør vi et legeme, som er kirken.

I det øjeblik du bekender Jesus Kristus som din personlige
Herre og frelser, og derfor er født på ny/frelst, bliver du
føjet til kirken. Du er nu en del af legemet.
Du står ikke alene, men derimod tilhører du nu en meget
stor familie, der strækker sig ud over hele jorden.
Det at blive “Født på ny”, er det, der gør et menneske til
et Guds barn, til et medlem af hans familie.
Gud bor ikke i huse eller templer lavet af mennesker.
Men han bor ved sin ånd i menneskets indre. Han har
taget bolig i dig og mig.

Den lokale familie/kirke

Lokalt kan du finde kirker, hvor dele af legemet/familien
samles, men vi er stadig en del af det globale legeme.
Ligesom den første kirke holder vi fast ved: lovsangen,
bønnen, undervisningen, nadver og fællesskabet. Vi tager
os af hinanden, og står til ansvar over for hiananden.
Vi giver også til missionsprojekter og hjælpearbejde i
Danmark og uden for landets grænser.
Gennem Jesus i den enkelte, og gennem det vi er sammen, kan vi vise verden hvem Jesus er. Kirken er “Guds
vindue” på jorden. Der er derfor heller ikke plads til
splittelser, uenighed og sladder i “Kristi legeme”.
Den lokale kirke virker med til, at du dannes, og formes i
fællesskabet, til at ligne Jesus mere og mere. Gud bruger
som regel andre mennesker, til at forme og danne dig.
Vores forskellighed i kirken kan
Gud bruge, til at forme dig i hans
billede. Her lærer han dig og mig,
at vi skal tilgive, og elske hinanden,
og vise hinanden Kristi sindelag.
Han viser os også, hvordan vi kan
bære hinandens svagheder.
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For at udruste de troende til tjeneste

”

Gud giver gaver til sin kirke, han udruster os, så vi kan
gøre tjeneste, og udføre hans vilje på jorden.
Bibelen taler blandt andet om fem tjenester, som bliver
kaldt den “femfoldige tjeneste”: apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Disse tjenester er givet for at vi kan
vokse op til modenhed, for at udruste de troende til deres
tjeneste i kirken, og fuldføre Guds vilje udenfor kirken.

Kom til ham, den levende sten, som blev vraget
af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud,
og lad jer selv som levende sten bygges op til et
åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer
åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er
kærkomne for Gud.
1 Pet 2, 4-6

Ordet Apostel, profet, evangelist..., er ikke en titel eller
en rang. Men det er et ord, som bruges til at beskrive,
hvordan Kristus er blevet sendt til at fungere i vedkommendes liv. Det er ikke en position men en funktion. De
følgende korte beskrivelser er ikke fyldestgørende, men
prøv eventuelt at læse mere i ApG. og Paulus’ breve.

Hvem bygger kirken?

Da Jesus spurgte sine disciple, hvem han var, svarede
Peter: “Du er Kristus, den levende Guds søn”, og Jesus siger derefter: “og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og
dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give
dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden,
skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden,
skal være løst i himlene. (Matt 16,18-20)
Jesus bygger sin kirke, den bliver ikke bygget på religiøse
overleveringer, men på en levende åbenbaring.
Han bygger kirken gennem hver eneste medlem i kirken.
Prøv at del ordet ”med-lem”; du er en del af legemet,
du er med på legemet, og enhver del af legeme har en
vigtig rolle for resten af legemet. Legemet er for eksempel halt uden den ene fod. Der er heller ingen lemmer,
der kan sige, at de ikke har brug for nogle af de andre
lemmer, men vi har brug for, at alle lemmer, er raske og i
funktion, for at hele legemet kan trives og fungere.

”

Guds hus - det er den
levende Guds kirke,
sandhedens søjle
og grundvold.
1 Tim 3, 14-16

Alle har en funktion (tjeneste). Alle er kaldet til at være
lys og salt. Alle må lade deres lys skinne. Den enlige mor
har en kaldelse. Håndværkeren har en kaldelse, forretningsmanden, pensionisten og studenten har en kaldelse.
Jesus bor i dig, så du kan tjene ham. Han giver dig de
evner og gaver, du behøver. Han er levende, og ønsker at
blive udtrykt dag for dag, gennem hver eneste kristen.
Du er kirken, du er fødderne, der kan gå ud, til alle dem
der endnu ikke har hørt om Jesus. Han bor i dig, for at
du kan gøre Faderens vilje, 24 timer i døgnet - hver dag.
Men hvad så med præsterne, er de ikke anderledes? Hvis
de er, hvordan er Kristus så anderledes i dem end i de
andre lemmer. Men Gud har givet tjenstegaver til kirken.
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”

Der er forskellige former for nådegaver, men det er
den samme Ånd, som er kilden til dem alle. Der
er forskellige måder at tjene Jesus på, men det er
den samme Herre, vi tjener.
1 Kor 12, 4-5

Apostel betyder på græsk “en, som er sendt ud”.
Ordet “missionær” er af samme oprindelse som apostel:
Begge er mennesker, som er udsendt. Men en apostel
arbejder for at grundlægge og opbygge en gruppe
troende på alle områder af deres liv. Han fører tilsyn i
kirken. Han bliver en far for arbejdet.
En apostels hjerte er stort. Ud af hans hjerte flyder en
åndelig omsorg og salvelse til dem, som er under ham.
Han kan være den, der også tjener i de andre fire tjenestegaver, men han oprejser normalt flere hyrder, evangelister, lærere og andre ledere, som hjælper ham med at
fuldføre den kaldelse, Gud har givet ham.
Profet betyder “en der fremsiger, udråber”. En profet er
kaldet af Gud, til at tale for Ham. I det gamle Testamente
blev profeten ofte kaldet en “seer”, der referer til hans
evne, til at se ind i den åndelige verden.
Bag en profets ord er der en stor åndelig styrke, som er
i stand til at bryde åndelige bindinger. Profeten er Guds
talerør, gennem hvilket han virker kraftfuldt i menigheden
og i verden. Men han taler også med Guds vejledning,
åbenbaring, irettesættelse, korrektion eller kundskab
om fremtiden. En profet er ofte mere følsom omkring
de åndelige kræfter og de kommende problemer, end
kristne generalt er. Man må ikke forveksle den kristne
som profeterer, med tjenestegaven profet. Den kristne
som profeterer, taler Guds ord, han taler udelukkende til
opbyggelse, formaning og trøst (1 Kor 14, 3).
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Evangelisten - vi er alle kaldet til
at evangelisere, men nogle er
salvet som evangelist.
Evangelisten er kaldet til “verden”,
blandt dem der endnu ikke tror.
Vi kan læse om evangelisten Filip, som
rejste fra sted til sted, og Gud virkede
med, og stadfæstede ordet med vældige
tegn og undere, og mange blev frelst.
Han brugte ikke tid til at etablere
menigheder, eller boede på et fast sted,
men Ånden bevægede ham hurtigt og frit omkring overalt, hvor det var nødvendigt, at han prædikede evangeliet. Evangelisten er meget aktiv, virker måske pågående,
og fokuseret på at mange skal blive frelst.

Hyrdens hjerte er, at have omsorg for, og lede mennesker. En sand hyrde føler med sine folk, når de er i
vanskeligheder, og glæder sig med dem, når de bliver
velsignet og vandre med Gud. Hans liv bliver forbundet med kirken (forsamlingen). En hyrde må have Guds
kærlighed for mennesker, det samme hjerte som Jesus
elskede kirken med.
Hyrden er en kristen leder med Guds hjerte og en
salvelse, som trækker mennesker ud af verden og ind i
Kristi legeme. Ikke alle præster er hyrder. Men du kan
finde søndagsskoleledere, ungdoms-, lovsangs- og vækstgruppeledere, der er hyrder for den flok de er betroet.
Det er vigtigt for medlemmerne i kirken, at de får et
afhængighedsforhold til Jesus, og ikke til menighedens
hyrde. Der er kun én person der er henvist til som “hyrde”
i Bibelen, og det er Jesus. Han er den gode hyrde, eller
fårenes Store hyrde (Joh 10, 11; Hebr. 13, 20).

Lev og tjen med den gave du har

For at kirken kan vokse op til at ligne Jesus, har Gud
givet os alle gaver, som vi kan tjene med. Der findes
ingen ubetydelige gaver, men alle har vi betydning med
de gaver Gud har lagt ned i os. De fem tjenestegaver er
her blevet nævnt, men der findes også andre nådegaver.
Vi alle kan profetere, og burde leve et profetisk liv.
Vi alle kan evangelisere, og burde dele vores oplevelse af
Gud med alle dem vi møder. Vi alle burde være hyrder,
der ser behovene omkring os, drager omsorg og tager
os af mennesker. Men der findes også gaver til at hjælpe,
lede, administrerer, nådegaven til at udføre undergerninger, til at helbrede, bedømme ånder, udlægge tungetale, og mange flere. (læs hele 1 Kor 12)
Det er en stor misforståelse at tro, at gaverne i kirken udelukkende er dem der ses på platformen under
søn-dagens gudstjeneste. Det er det langtfra, for at kirken
kan vokse, må alle gaverne komme i funktion. Hver enkelt medlem må komme i funktion, og leve de gaver ud
som Gud har givet, de er givet for at de skal bruges.

Kirkens lederskab

Gud giver ledere til kirken, så at kirken kan bevæge sig
fremad. Jesus er vores største eksempel, han viser os,
hvad sandt lederskab er. Han er den rollemodel vi ser
hen til, Jesus som ledte med stor autoritet, vaskede dis-ciplenes fødder, og ofrede sig selv i lydighed til sit kald.
En menighedsleder er selv en efterfølger, der følger Kristus, der leder ved eksempel, og har sin identitet i Kristus.
Det er en gave og funktion i kirken, ikke kun en titel.
Det var apostlene der ledte den første kirke. Senere læser
vi, at Paulus plantede andre menigheder, her indsatte han
ældste og menighedstjenere. Han dannede teams som
kunne stå for kirkens daglige ledelse. Menigheden og
lederteamet blev tilset af Paulus, eller andre apostle og
andre troende med tjenestegaver han sendte til dem.

Læreren har en salvelse fra Gud, der hjælper andre til
at forstå Guds sandheder. En lærer, er ikke én, som bare
videregiver læresætninger eller kundskaber, men som
ved at forklare Guds sandheder, sætter folk fri fra synd,
naturlige begrænsninger og andre bånd.
En lærer, har fået skriften åbenbaret, så han taler med
åbenbaring. En lærer, elsker Ordet, for ham er det ikke
en pligt, men en glæde, at formidle sandhedens Ord.

Menighedslederen eller præsten er indsat til at lede
menigheden, sammen med et team af “ældste” (som betyder en moden leder). Lederens autoritet er på linje med
det arbejde, Gud har kaldet ham til at udføre.
Det er autoritet, der er delegeret til lederen, ligesom han
selv står under autoritet. Han står aldrig uafhængig, men
er altid afhængig af teamet omkring sig, og apostlen over
sig. (læs også: 1 Tim. 3, 2-7 / 1 Pet. 5, 1-3)

SIDE 30

LIVSSTILSKURSUS I TRO OG KRISTENLIV
Dine ord skaber det de nævner

Gud advarer os igen og igen mod
at kritisere, sammenligne eller
dømme hinanden. Bibelen kalder
Satan for “vores brødres anklager”.
Djævelen anklager, og kritiserer os
døgnet rundt. Hver gang vi gør det
samme, er vi blevet narret, til at gøre
arbejdet for ham. Det er forkert at sprede sladder, og det
er forkert at lytte til den. Hav mod nok til at sige: “Vær rar
ikke at sige mere. Jeg har ikke brug for at vide dette.
Har du talt direkte med personen?”
Ved at undgå, og stoppe sladder, beskytter du fællesskabet i kirken, du hindrer splittelse. I en konflikt er det
fristende, at beklage sig til en tredje part, frem for at tale
sandhed i kærlighed, til den person man er vred på.
I stedet skal du gå direkte til personen, det drejer sig om.

”

Hvor tør du dømme dine medkristne eller
se ned på dem? Husk på, at vi alle en dag vil blive
stillet for Guds domstol
Rom 14, 10 / Hverdagsdansk

Når du taler om andre, så sig noget positivt, og hvis du
ikke har noget positivt at sige, så lad være med at sige
noget. Paulus skriver at vi ikke skal lade noget råddent
ord udgå af vores mund, men kun gode ord der bygger
op, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det.
Ord skaber det de nævner, med dine ord kan du bygge
op eller rive ned, velsigne eller forbande.
“Liv og død er i tungens vold, de, der er venner med den,
nyder dens frugt.” (Ordsp 18,21)
Vi er skabt til at elske og velsigne, vi sårer Helligånden,
hver gang vi bagtaler andre, eller sladrer. Ligesom Jesus
tilgav os, skal vi også tilgive hinanden, bære over med
hinanden, og vise barmhjertighed.

”

”

Jeg vil vandre midt iblandt jer, og jeg vil
være jeres Gud, og I skal være mit folk.
Jeg er Herren jeres Gud.
3 Mos. 26, 12-13

Vandre og bo iblandt os

“For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud
også har sagt: »Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem;
jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.« Derfor:
»Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør
ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer, og jeg vil
være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre,
siger Herren den Almægtige.” (2 Kor 6, 16-18)
Når menigheden samles i kirken, er den et levende
sted, hvor Gud åbenbare sin herlighed, gennem Ordets
forkyndelse, vidnesbyrdet fra andre troende. Et sted hvor
tilbedelsen og lovsangen ærer Gud, og bringer hans
nærvær og glæde til mennesker.
Så vi kan gå derfra opbyggede og styrkede i troen, og
vise verden hvem Jesus er. “Herre, jeg elsker dit hus, det
sted, hvor din herlighed bor.” (Sl 26, 8)

Gør alt, hvad I kan, for at leve i harmoni
med hinanden og styrke fællesskabet

Giv dig selv til fællesskabet
På Pinsedag blev mange

Rom 14, 19 /
Hverdagsdansk

Et dybere fællesskab

Bibelen sammenligner kirken med en brud, hvor Jesus er
brudgommen, der kommer for at hente sin brud. Ikke en
utro og uren brud men en hengiven og ren brud, der har
helliget sig sin brudgom. Her er ikke tale om et overfladisk forhold, men om et kærlighedsforhold.
Kirken er skabt til at være forelsket og hengivet til Jesus.
“Hvis din ven forsynder sig imod dig, så konfronter ham
med det under fire øjne. Hvis han hører på dig og beder
om tilgivelse, så har du fået din ven tilbage.
Hvis ikke, skal du tage en eller to andre med dig, for
enhver sag skal afgøres på to eller tre vidners udsagn.
Hvis han stadig ikke vil høre på dig, skal du indbringe
sagen for menighedens ledelse.” (Matt 18, 15-17)
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“Som den unge mand tager jomfruen til hustru, tager din
genopbygger dig til hustru, og som en brudgom fryder sig
over sin brud, fryder din Gud sig over dig.” (Es 62,5)
“Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal
Lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede,
hun har fået givet at klæde sig i lysende rene linnedklæder - for linnedklæderne er de helliges retfærdige
gerninger.” (Åb 19, 7-9)
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Barnevelsignelse og Dåb
foto: Jakob Laursen

Hvad siger Bibelen om dåb?

”

...og hofmanden sagde: »Se, dér er vand, hvad
hindrer mig i at blive døbt?« Filip sagde:
»Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske.«
Han svarede: »Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds
søn.« Han befalede, at vognen skulle standse, og
de gik begge ned i vandet, både Filip og
hofmanden, og Filip døbte ham.
AgG. 8, 36-39

Døbt på din egen tro og din egen bekendelse

Vi døber ikke børnene, men velsigner dem

“Så bar de nogle små børn til Jesus, for at han skulle
lægge hænderne på dem og bede; disciplene truede ad
dem, men Jesus sagde: »Lad de små børn være; I må ikke
hindre dem i at komme til mig, for Himmeriget er deres.«
Og han lagde hænderne på dem og gik derfra.”
(Matt 19,13-15)

Her ser vi, at hverken Jesus eller hans disciple døbte
børnene, men at de havde en særlig plads i Jesu liv.
Det at lægge hænderne på nogen, symboliserer en
overførsel af velsignelse.
Vi læser i Det Gamle Testamente, at de gamle Guds
mænd før deres død velsignede deres ældste søn, ved at
lægge hænderne på ham. Og at de efterfølgende levede
under deres faders velsignelse.
Derfor velsigner vi de små børn, ved at lægge hænderne
på dem, og overfor Gud og mennesker, giver dem i hans
varetægt og til hans beskyttelse, så de må leve under
Guds velsignelse.

”

Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også
Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen
åbnedes og Helligånden dalede ned over ham i
legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst
fra himlen: »Du er min elskede søn, i dig har jeg
fundet velbehag!«
Luk 3, 21-22

“Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple,
idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har
befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens
ende.” (Matt 28,19-20)
Det danske ord dåb kommer fra det Græske ord Baptizo,
som betyder dykke, nedsænkning eller begrave, altså ikke
kun det at stænke et par dråber vand på hovedet. Dåben
er fyldt med betydning. Den erklærer din tro, at du er
delagtig i Kristi død og opstandelse, den symboliserer din
død fra det gamle liv og bekendtgør dit nye liv i Kristus.

Den er også en fejring af din indlemmelse i Guds familie.
Din dåb er et fysisk billede på en åndelig sandhed.
Du døde med Kristus, blev begravet med ham. Du
opstod med Kristus, som en helt ny skabning. Dåb gør
dig ikke til medlem af Guds familie. Det sker kun ved tro
på Kristus. Men dåben viser, at du er medlem af Guds
familie. Ligesom en vielsesring er den en synlig påmindelse om den overgivelse, der er sket i dit indre. Det er en
indvielses-handling, ikke noget du udsætter, indtil du er
åndelig moden. Den eneste bibelske forudsætning er, at
du tror.
“Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres
synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.”
(ApG 2, 38-39)

“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...”
(Rom 6, 3-4)
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Guds Rige og økonomi
- hvad Bibelen siger om penge...

At betale tiende, er et bibelsk princip, det vil sige at man
bringer 10% af sin indkomst til kirken, det sted hvorfra
man får sin åndelige føde. Tiende tilhører ikke os men
Gud. Når vi har betalt vores tiende, har vi blot givet Gud
det, som allerede tilhører Ham.
Kirken forvalter de indkomne midler, til at betale løn og
husleje, til at give videre til mission og hjælpearbejde.

”

Bedrag ikke jer selv. Tag ikke Guds godhed for
givet, for hvad et menneske sår, skal det også
høste. De, der investerer i deres eget selviske
begær, vil høste død og ødelæggelse, men de, der
investerer i det, som Helligånden ønsker, vil høste
evigt liv ved Helligånden. Lad os ikke blive trætte
af at gøre det rette, for det vil resultere i en rig
høst, når tiden er inde, blot vi ikke giver op.
Gal 6, 7-9 / Hverdagsdansk

Bibelsk økonomi

I bund og grund handler det ikke om penge, men om dit
hjerte. Jesus siger: “for der hvor din skat er, dér vil også
dit hjerte være.”
Vi kan kalde Jesus for vores herre, men er han også
vores herre og forsørger, når det kommer til vores penge
og økonomi?
Grundlæggende ejer Gud alt. Vi har givet alt til ham, det
tilhører ham, og vi er nu forvaltere. Vi er nu ansvarlige
over for Gud, for alt det Han har betroet os.
“Ingen kan tjene to herrer. Enten vil man hade den ene
og elske den anden, eller man vil satse på den ene og
ignorere den anden. I kan ikke tjene både den sande Gud
og pengeguden” (Matt 6, 24 / Hverdagsdansk)
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Man kan også vende det rundt, for det hele tilhører jo
Gud. Du giver 10% til hans kirke, og de resterende 90%
er overladt til dig at forvalte, så du kan leve og betale
dine regninger, men også være en giver.
Når vi er givere, vil Gud også velsigne os, han er vores
forsørger, når vi ikke holder noget tilbage for ham.

Guds natur er at give, Jesus gav sig selv for dig og mig.
Han har nu givet dig sin egen givende natur.
Vi kan ikke tage noget materielt med os, når vi dør.
Men vi kan sende pengene i forvejen, vi kan spare op i
himlen, hvor intet mister sin værdi. Der, hvor du har dine
rigdomme, vil også dine tanker og dit hjerte være.
Alle kan ikke tage til fjerne lande, og gøre godt mod
andre mennesker. Det er ikke alle der er kaldet, til at være
missionærer. Men vi har alle fået den samme tid betroet.
Meget af vores tid bruger vi på vores arbejde, og ud af
dette arbejde kommer der penge. Så man kan sige, at
pengene repræsenterer vores tid. Så du kan med dine
penge, give af din tid ude på missionsmarken.
“Jeg har vist jer, at ved at arbejde bør vi hjælpe dem, der
har svært ved at klare sig, og vi bør huske på de ord, som
Herren Jesus selv sagde: Der er større velsignelse ved at
give end ved at modtage!” (ApG. 20, 35 / Hv.DK)

“Giv, så skal der gives jer. Den målestok, I anvender over
for andre, vil blive anvendt over for jer. Er I gavmilde, vil I
modtage et godt, rystet, presset mål med top på.”
(Luk 6, 38 / Hverdagsdansk)
Du kan læse mere om tiende på: www.kirkecenter.nu
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Gode vaner at tilegne sig
+ Kvindens rolle i kirken

Bed dagligt - Start hver dag med at bede. Gud er nu din
Far, og han ønsker at have fællesskab med dig.
Brug tid i Guds Ord dagligt - Ligesom din krop har
brug for mad for at vokse, sådan har også din ånd brug
for Guds Ord, for at vokse en sund vækst.
Regelmæssigt fællesskab med andre troende - Få
nogle kristne venner og deltag på kirkens møder, for at
tilbede Gud og for at lytte til hans Ord. Bliv en del af en
vækstgruppe/bedegruppe hvis det er muligt.

Dine vaner former din livsstil

“Jesus gik efter sædvane ind i synagogen på sabatten”.
Alle mennesker har mange tillærte vaner, noget som vi
gør dag efter dag, uge efter uge, år efter år.
Det siges, at det tager 30 dage at danne sig en vane eller
et handlingsmønster.
Det kan være gode vaner eller dårlige vaner, men fælles
for alle vore vaner er, at de former vore liv på godt og
ondt. Hvis du derfor tilegner dig gode vaner, vil dine
gode vaner, hjælpe dig med at nå dit mål.

Jesus kalder ikke tilhængere, men han søger efterfølgere.
Mennesker der vil leve ham nær på alle livets områder.
Troen er ikke kun en del af vores liv, den er vores liv.
Det er en livsstil, 24 timer i døgnet, ikke kun en søndagskristendom. Vi må derfor beslutte at være dem, der tager os tid til Gud, og vælger det rigtige. Har man først en
god vane, vil den vane være med til, at bygge karakter
og styrke ind i livet og dagligdagen.
Gud ønsker, at du skal fuldføre løbet, det handler ikke så
meget om starten, men det handler om slutningen, det er
den, der betyder noget. Det handler først om karakter, og
dernæst gaverne som Gud har givet os.
Byg derfor på karakteren, dit personlige liv med Gud.

Bekend din frelse til dine venner - Jesus Kristus var
ikke flov over at dø offentlig for dig. Vær ikke flov over at
bekende Jesus offentligt. Det bekræfter din egen frelse,
og det styrker dig åndeligt, når du fortæller andre, hvad
Jesus har gjort for dig.

Kvindens rolle

Jeg skriver flere steder “han” eller “ham”
i dette materiale. Jeg mener dermed ikke,
at alt det beskrevne, kun er for mænd, og
kvinder dermed er udelukket fra at kunne
tage del i den beskrevne rolle/tjeneste.
Mænd og kvinder skal ikke bekæmpe
hinanden som køn, men skal derimod supplerer hinan-den. De udgør tilsammen en Gudskabt helhed.
Mænd er mænd, og kvinder er kvinder. Kvinder skal ikke
være mænd, og mænd skal ikke være kvinder. Altså; der
er forskel på mand og kvinde. Men de er ligeværdige
over for Gud. Dette demonstrerer Jesus ofte i evangeliet.
Bibelen rummer utallige eksempler på, at Jesus møder
kvinder med respekt. Vi vil opmuntre kvinder til at træde
ud i tjeneste, i det kald og med de gaver som Gud giver.

”

Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele
skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal
frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.
Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn
skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye
tunger, og de skal tage på slanger med deres
hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det
ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge,
så de bliver raske.
Mark 16, 15-18
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Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud!
Mennesker søger tilflugt
i dine vingers skygge.
De mætter sig ved overfloden
i dit hus, du lader dem drikke
af din herlige bæk; for hos dig
er livets kilde, i dit lys
ser vi lyset.”
Salme 36 vers 8-10

Lay-out og udarbejdelse:
Frank Ahlmann, KirkeCenter Livets Kilde
Tak til følgende kilder - med tilladelse fra forlaget:
Det målrettede liv: Rick Warren / Forlaget Scandinavia*
Livsvigtige spørgsmål: Nicky Gumbel / Forlaget Scandinavia*
Bønnesvar, Guds vilje for dig: Ian Christensen / Forlaget Power House*
Bibelen på hverdagsdansk / Forlaget Scandinavia*
Nøglen til retfærdighed: Richard Hays / Forlaget Power House*
Frikendt & retfærdig: Anders Ova / (Bogen er udsolgt fra Forlaget Royal)
Jeg vil bygge min kirke: Lee LaCoss / Forlaget Lychnos
Ung vin på nye lædersække: Harold R. Eberle / Forlaget Lychnos
Bibelen / Det Danske Bibelselskab*
* disse bøger kan bestilles, og købes i kirkens bogsalg.

LIVETS KILDE

LIVETS KILDE

LIVETS KILDE
www.kirkecenter.nu

