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Herredømme og liv
Romerne 5:17
“Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får
retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste, Jesus
Kristus.”
Romerne 5:17 er det eneste vers i hele Bibelen, som siger det på denne måde. Vi har brug
for at gå i dybden med dette vers, for at se hvad der er involveret og hvad der er tilvejebragt.
Der er 7 nøgle udsagn:
1. Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene,
2. så skal endnu mere
3. de, der får
4. retfærdighedens overvældende nåde
5. og (retfærdighedens) gave
6 få herredømme og liv
7. ved én eneste, Jesus Kristus.
Vi skal nu se på de 7 udsagn, så vi kan leve det sejrrige kristenliv, som Jesus ville, at vi
skulle, på trods af de besværligheder, vi måtte blive udsat for.

1. Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene
Den dag Adam syndede (var ulydig mod Guds specifikke instruktion), kom døden ind i
Verden. 1. Mosebog 2:15 - 17, 3: 1-24. Fra den tid af har døden hersket. Folk lever i synd, og
er døde for Gud. Det er vores synd, der adskiller os fra livet, der findes i Gud. Gud er kilden til
lys og liv. Satan er kilden til oprørskhed, synd, mørke og død.
Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem
Adam og livet, som er i Kristus.
Romerne 5: 12 - 14
Derfor: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom
døden til alle mennesker, fordi alle syndede. For vel fandtes der synd i verden før loven, men
synd kan ikke opregnes, når der ikke er nogen lov; men døden herskede fra Adam til Moses
også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Han er et
billede på ham, der skulle komme.
Romerne 8: 1-2
Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i
Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov.
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Romerne 8: 6-8
Det, kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og fred. For det, kødet vil, er fjendskab med
Gud; det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke
være Gud til behag.

2. så skal endnu mere
I skrifterne finder vi et par gange dette udsagn, og den har at gøre med, at Gud gør ting på et
højere (åndeligt) og større (tilvejebringe) niveau, end hvad der er muligt for et menneske at
gøre.
Matthæus 12:12, Lukas 12:24 Jesus citere dette, når han sammenligner folk med dyr.
Matthæus 7:11, Lukas 11:13 Gud giver gaver og Helligånden til dem som beder.
Lukas 12:28 Gud vil give os mad og tøj.
Romerne 5:9-10 Frelst gennem Kristi død, forsonet gennem hans liv.
Romerne 5:15 Guds nåde og gaven gennem Kristus vil blive udgydt til mange.
Hebræerne 9:14 Kristi blod renser vores bevidsthed fra gerninger som fører til døden.
Hebræerne 12:9 Overgiv jer til Gud og lev.
Romerne 5: 9-10
Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses
fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn
døde; så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses, ved at han lever.

3. de, der får
Dette er en stor nøgle, til alt, som er tilgængeligt i Kristus. Vi er nødt til at lære at modtage i
tro (Hebræerne 11:6) Den centrale sandhed omkring tro er: Det er ikke en formel, men det
kommer ud af et personligt forhold med:
Kristus
Hebræerne 12:2
idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der
ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds
trone.
Faderen
Romerne 12:1-3
Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et
levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og
tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne,
hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne. I kraft af den nåde,
jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer: Hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have,
men brug jeres forstand med omtanke, enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham.
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Når vi opfylder betingelserne og svarer Guds stemme, så vil vores tro vokse (Romerne 10:17)
Helligånden styrker vores tro. 2. korintherbrev 4:13
1. Korintherbrev 2:4-5
og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd
og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds
kraft.

4. Retfærdighedens overvældende nåde
Romerne 5:21 For at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved
retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre.
Hvilket herligt udsagn. Det er næsten umuligt at forstå storheden i det som Paulus siger her.
De fleste af os forstår ikke rigtigt Guds nåde. Ordets betydning har i sig, at det er en gave,
som vi ikke har fortjent, men det er noget der lægger sig til giverens karakter. Gud havde ikke
behøvet at give os denne kærlighed og generøsitet, men det valgte han at gøre sammen med
hans barmhjertighed og kærlighed.
Hebræerne 4:14-16.
Den mest enkle definition af Nåde (Engelsk: Grace) jeg har hørt, er ud fra ordene [Guds
rigdomme på Kristi bekostning] (Gods Riches At Christ’s Expense). Med andre ord: Alle
himmelens ressourcer er til rådighed for hvem som helst som vil underlægge sig Jesus Kristi
herredømme. Der er mere end 125 referencer til nåde i Bibelen, de fleste er i det Ny
Testamente. Vi vil se på nogle af de vigtigste.
Gud er nådens kilde. Hebræerne 4:16, Romerne 5: 15-21
Jesus er det sande udtryk for nåde. John 1:14 - 17
Frelse er kun muligt på grund af nåden (Vi har ikke fortjent det, og vi kan ikke gøre os fortjent
til det) nøglen er tro, ikke gode gerninger. Efeserbrevet 2:1-10, Romerbrevet 3:21-26
Hebræerbrevet 2:9
Frelse inkluderer forløsning fra djævelens hånd. Retfærdiggørelse prisen for min synd er
blevet betalt, jeg er ikke længere i et ulig forhold med Gud. Forsoning Vi er ikke længere
adskilt fra Gud, men vi er blevet adopteret ind i hans familie. Retfærdighed Dette kommer vi
til at se mere på i det næste afsnit.
Nåde løser os fra loven, når det modtages i tro. Romerne 4: 13-17
Nåde er over loven og gode gerninger. Romerne 11:6 Galaterne 2:20
Nåde er større end synd. Romerne 6:1
Nåde arbejder For dig (Frelse) I dig (Helliggørelse) Gennem dig (betjening) 1.Kor 15:10
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Kristus bryder fattigdommens forbandelse gennem nåde. 2. Kor 8:9
Vi skal vokse i nåde og visdom i Kristus. 2. Peter 3:18
Ved tro lærer vi at være i Guds nåde. Romerne 5:2
Enhver troende behøver at tage imod Guds nåde 2.Kor 6:1, Gal 2:21 1.Kor 15:10, at
producere evangeliets frugter. Kol 1:3 - 8
Nåde giver os styrke til at være udholdende Hebræerne 13:9-14
Nåde er nøglen til at besejre synd og til at leve et sejrrigt kristenliv. Titus 2: 11-14.
At være en generøs giver, udløser Guds nåde over ethvert aspekt i dit liv. 2. Kor 9: 6-11
ADVARSEL: Lad os være sikre på, at ingen af os går glip af Guds nåde.
Hebræerne 12:14 - 17

5. og [retfærdighedens] gave
For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror,
både for jøde, først, og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro – som
der står skrevet: »Den retfærdige skal leve af tro. Romerne 1:16-17
2. Korintherbrev 5:21
Ham (Kristus), der ikke kendte til synd, har han (Gud) gjort til synd for os, for at vi kunne blive
Guds retfærdighed i ham (Kristus).
Mange kristne, selv ledere, tror at Kristi død kun var betalingen for synd og for at få os ind i
Himmelen engang. At tro og handle som om dette er det eneste der er sket, er ikke blot en
tragedie men også en fornærmelse af Jesus. Da Jesus underviste desciplene, gav han dem
principper, som de kunne leve efter, så de ikke skulle bekymre sig om hverdagens
bekymringer. “Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i
tilgift.” (Matthæus 6:33)
Størstedelen af det Jesus underviste om havde med Guds Rige at gøre. Størstedelen af de
Paulus underviste om var retfærdigheden vi får ved tro gennem Kristus.
Lad os først se tre steder i skriften, som gennem den Hellige Ånds åbenbaring er
livsforvandlende:
2. Korintherbrev 5:17-18
Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!
Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens
tjeneste.
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2. Korintherbrev 5:21
Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds
retfærdighed i ham.
Romerne 5:17
Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får
retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste, Jesus
Kristus.
Ifølge Skriften er der 2 slags retfærdighed til rådighed for os:
• Den første er den retfærdighed der er som følge af loven. For at få den er du nødt til at

overholde hele loven hele tiden. Selv den mindste fejl betyder, at man har forfejlet at
opfylde loven. Læs Jakob 2:8-11.
• Den anden slags retfærdighed er den som er til rådighed for os. Det er retfærdighedens

gave som er ved tro på Kristus. Han kom og levede et perfekt liv og opfyldte loven
og al retfærdighed. (Læs Matthæus 3:13-17 [dåb] og Romerne 10:4 [Lovens ophør]) og
som et resultat af hans opofrende død på korset, har han stillet sin retfærdighed til
rådighed for os.
Mediter på følgende statement:
“Da Jesus døde på korset for mine synder, og Gud rejste ham fra de døde, gjorde han
(Jesus) mig (Pete Game) god nok (retfærdig for Gud). Alt hvad jeg behøver at gøre, er: tro
det, omvende mig fra min synd, modtage hans retfærdighed og så leve i den”.
Læs dette statement højt og udskift mit navn med dit eget.
Dette betyder at nu har jeg en ret forhold med, jeg står ret ind for og jeg har adgang til Guds
nærvær. Jeg er fri for følelsen af synd, skyld og følelsen af uværdighed, velvidende at
Faderen ser og accepterer mig på samme måde som Kristus er accepteret.
Når jeg ved tro får den retfærdighed som er i Kristus, får jeg også:
• En ny identitet
• En ny arv
• En ny natur
• en åben himmel
• Jeg skal forny mit sind/ min måde at tænke på.

Ved at læse Romerbrevet ser man ´Guds plan udfolde sig (Hvordan han gjorde det) og hans
formål (Hvorfor han gjorde det) i forhold til retfærdigheden.
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Retfærdigheden er ikke kun et opgør med vores fortid, men gør også at vi kan komme
frimodigt ind i Guds nærvær. Det giver os også et fundament at leve på, så vi er fri, ikke blot
fra straffen ved synd, men også fra syndens trækkende kraft. Det sætter os faktisk i stand til
at have herredømme over livet. Det er formålet med retfærdigheden.
For bedre at forstå og opleve retfærdighedens gave, vil det være godt at studere de følgende
aspekter af retfærdighed:
• Kristus er nøglen til retfærdighed

1. Kor 1:30

• Den kommer fra Faderens hjerte

2. Peter 1:1, 1. John 2:29, 3:7-10

• Helligånden åbenbarer det for os

Joh 16:5-11

• Den er et vigtigt fundament i vores liv

Esajas 54:14, Heb 5:11-14

• Retfærdigheden modtages ved tro

Galaterne 3:6, 21:25, 5:5-6

• Den er en del af det vi har på, vores beskyttelse Esajas 54:17, 61:10, Ef 6:14
• Den er en gratis gave

Rom 5:17, 2. Kor 5:21

Herren holder sig fjernt fra uretfærdige, men han hører retfærdiges bøn.
Ordsprogene 15:29

6. få herredømme og liv
Det bedste eksempel på dette er Jesus. Når vi læser evangelierne, ser vi, hvordan Jesus
levede i Helligåndens kraft, istedet for at blive begrænset af folk, omstændigheder og
dæmonisk modstand. Apg 10:38. Paulus fik også en åbenbaring om dette gennem hans
sejre, kampe og prøvelser. Filliperbrevet 4:12-13 og Romerbrevet 8:28 - 39.
Mange af os kan lave den fejl, at vi tror, det at herske over livet, er ensbetydende med et liv
uden problemer, men det var ikke det Jesus lærte os. Johannes 16:33, Lukas 10:17-20,
Markus 16:15-20.
Vi ser dette, når vi læser i Apostlenes Gerninger.
Jesus lærte os at bede: “Dit Rige komme, din vilje ske på Jorden, som i Himmelen” og vi
burde tilføje “Lige her, lige nu og GENNEM mig!!” Amen
Læs Evangelierne, for at se, hvordan Jesus herskede. Læs derefter Apostlenes Gerninger og
se, hvordan apostlene herskede med deres liv, ved at lade Guds Rige strømme ind i en
kultur, som både ignorerede og var i opposition til Gud, ved at tilbede andre guder.
Det er vigtigt at læse hele Bibelen, men i Brevene i Bibelen giver forfatterne os en åbenbaring
af, hvem vi er i Kristus, og hvem Kristus er i os. Der er over et hundrede referencer til dette,
og når vi læser, mediterer over dem og praktiserer dem, vil vi blive forvandlet. Her er to
eksempler:
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“Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet
til! Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens
tjeneste.” 2. Korintherbrev 5:17-18.
“I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som
er i verden.” 1. Johannes 4:4.
Nøglen til at herske over livet er at man tænker og taler og gør det rette. Salmerne 1:1-6,
Josva 1:7-8.
Der er mange stemmer omkring os. Der er en fra kulturen, vores fortid, politik og religion.
Jeg kan vælge, hvad jeg tillader at forme min tankegang og mine handlinger. Jeg kan også
vælge at forny mit sind med Guds Ord.
I Kristus er vi blevet overflyttet fra:
❖ Mørke
til
Lys
❖ Skyld
til
Tilgivelse
❖ Fangenskab
til
Frihed
❖ At være brudt
til
At være hel
❖ Svaghed
til
Styrke
❖ Forbandelse
til
Velsignelse
❖ Død
til
Liv
Spørg Helligånden om at give dig en ÅBENBARING af disse sandheder, så der kan ske en
REVOLUTION i din ånd og dit sind, så du kan herske over livet.

7. ved én eneste, Jesus Kristus
Jesus spurgte hans disciple, hvem folk mente han var. Der var flere meninger, og så spurgte
han dem, hvem de troede han var. Peter sagde: “Du er Kristus, søn af den levende Gud”.
Jesus svarede, at Peter var velsignet, da dette var blevet ham åbenbaret af Gud Faderen.
Matthæus 16:13-20. Dette svar har gennem årene delt de religiøse ledere, og selv folk der
kalder sig kristne er ikke alle enige i det.
Dette var faktisk den største grund, de jødiske ledere gav til at korsfæste Jesus. Matthæus
26:62-68, Markus 14:60-65.
Hvis ikke du personligt er overbevist om, hvem Jesus er, vil din tro ikke holde.
Var Jesus, EN LØGNER
EN SINDSYG eller
---- ER HAN GUDS SØN?
Johannesevangeliet er meget anderledes end de andre evangelier, både med hensyn til hvad
det handler om, men også måden den er skrevet på. Der er tre ting der er helt specielle.
For det første, så omtales der kun syv mirakler, den kalder dem for tegn, da ingen andre
kunne gøre disse mirakler. Miraklerne peger hen på Jesus.
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For det andet, er der udtalelser fra forskellige individer, der alle peger på Jesu
guddommelighed. Læs disse i Johannesevangeliet.
• Johannes Døberen 1:29-34
Nathanael 1:47-51
• Peter 6:66-69
Martha 11:21-27
• Thomas 20:24-29
Johannes (apostlen) 20:30-31
• Jesus selv 10:31-39
Endeligt kommer Jesus, i dette evangelium, også med syv udsagn om ham selv. Når du
læser dem, er du nødt til at spørge om de er sande, og hvis de er, hvordan vil de påvirke
mit liv?
Læs Johannes 6:35, 48, 51. 8:12, 10:7, 11. 11:25. 14:6. 15:1** 20:30-31.
Når du er overbevist om, at Jesus er den, han siger han er, og at det han siger om dig er
sandt og overgiver dig helt til ham, VIL DU KOMME TIL AT HERSKE OVER LIVET.
Det vil da være muligt, at gøre det, som Jesus sagde, vi kunne.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

	
  

Johannes 14:12
Apg 1:4-8
Markus 16:15-20
Matthæus 25:31-46
Johannes 13:34-35
Johannes 15:1-17
1. Johannes 5:3-5

Gør Kristi gerninger
Vær hans vidner i Helligåndens kraft
Prædik evangeliet og helbred de syge
Tag hånd om de fattige og de trængende
Vis Guds kærlighed overfor hinanden
Giv Gud ære ved at få bønnesvar (at bære frugt)
Overvind Verden ved Tro på Kristus
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Hvem jeg er I Kristus
Jeg er accepteret I Kristus
Johannes 1:12 Jeg er Guds barn.
Johannes 15:15 Jeg er Kristus ven.
Romerne 5:1 Jeg er blevet retfærdiggjort.
1. Korinther 6:17 Jeg er forenet med Herren, jeg er en med ham I ånden.
1. Korinther 6:20 Jeg er blevet løskøbt for en pris; jeg tilhører Gud.
1. Korinther 12:27 Jeg er et medlem af Kristi legeme.
Efeserne 1:1 Jeg er hellig.
Efeserne 1:5 Jeg er blevet adopteret som Guds barn.
Efeserne 2:18 Jeg har direkte adgang til Gud igennem Helligånden.
Kol. 2:10 Jeg er fuldkommen I Kristus.

Jeg er sikker I Kristus
Romerne 8:1-2 Jeg er for evigt fri fra fordømmelse.
Romerne 8:28 Jeg er forsikret om, at alt virker til det gode.
Romerne 8:33-34 Jeg er fri fra nogen som helst fordømmende beskyldninger imod mig.
2. Korinther 1:21 Jeg er salvet og beseglet af Gud.
Kolosenserne 3:3 Jeg er skjult i Kristus.
Romerne 8:35 Intet kan adskille mig fra Guds kærlighed.
Filliperne 1:6 Jeg er i fuld tillidt til, at det arbejde Gud har begyndt i mig vil blive fuldført.
Filliperne 3:20 Jeg er statsborger i Himlen.
Timotheus 1:7 Jeg er ikke blevet givet en fej ånd, men en ånd med kraft, kærlighed
og besindighed.
Hebræerne 4:16 Jeg kan finde nåde og barmhjertighed i rette tid.
1.. Johannes 5:18 Jeg er født af Gud, og det onde kan ikke røre mig.

Jeg er betydningsfuld I Kristus
Matthæus 5:13-14 Jeg er jordens salt og lys.
Johannes 15:1, 5 Jeg er en gren på vintræet, jeg er en kanal for hans liv.
Johannes 15:16 Jeg er blevet udvalgt og sat til at bære frugt.
Apg. 1:8 Jeg er Kristi personlige vidne.
1.Kor 3:16 Jeg er Guds tempel.
2. Kor 5:17-20 Jeg er blevet givet forligelsens tjeneste.
2. Kor 6:1 Jeg er Guds medarbejder.
Efeserne 2:6 Jeg sidder med Kristus i det himmelske.
Efeserne 2:10 Jeg er Guds værk.
Efeserme 3:12 Jeg kan nærme mig Gud tillidsfuldt og med frimodighed.
Filliperne 4:13 Alt formår jeg i Kristus som styrker mig.
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