
 
 

Kampen, løbet og troen 
Nr. 248 - søndag den 10.03.19 / Frank Ahlmann Kristensen 
 
Læs: 2 Tim 4, 6-8 (HvD):  
”Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op.  
7 Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen.  
8 Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den 
retfærdige dommer, på den dag vil give mig - og ikke mig alene, men 
alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst.” 
 
vers 8 ”Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente” 
 
Der er et endeligt mål - hold altid målet for øje. Det danske håndboldlandshold 
havde et klart mål for øje - at vinde guldet. Udover træningen udgjorde målet 
en central rolle, det gav dem energi/udholdenhed som hjalp dem mod sejren. 
 
Filip 3, 14 jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder 
os til i Kristus Jesus.  
 
Men før dette, er der også en god kamp, et løb og en tro som vi må bevare 
 
Ef 6 12 HvD. 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.  
 
Jesu eksempel – der kæmpede den gode kamp / den gode strid: 
 

Der gik noget vigtigt forud hans første store kamp - læs: Matt 3, 13-17 
Jesu kamp - læs: Matt 4,1-11 
 
FØRSTE STATEMENT: ”Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her…” 
 
ANDEN STATEMENT: ”Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned…” 
 
Kampen her, er både en fristelse og en test 
 
Faderen sagde: ”Du er min elskede…” 
 
Djævelen sagde: ”Hvis du er…” 
 

Fjenden forsøger at ramme Jesus på hans IDENTITET  
- den han er i Faderen, Satan undgår bevidst at sige ”elskede…” 
 
Fjendens våben: TVIVL 
• Få dig til at tvivle på hvem du er i Kristus 
 
Den samme kamp som Adam og Eva stod over for 
• Ja, han såede tvivl om Faderens ord – ”Har Gud virkelig sagt?” 
 
Hvis ikke vi vinder den gode kamp – vil vi aldrig fuldføre løbet! 
 
Den gode kamp – vi må bryde passivitet og det den gør 
Resignation (opgivende) – uvidende - passivitet gør dig ubeslutsom 
 
Læs: 1 Peter 5, 8-11 
 
Jakob 4, 7-10 (HvD):  
7 Altså skal I underordne jer Guds vilje. Hold stand over for Djævelen, så går 
han sin vej. 8 Hold jer nær til Gud, så holder han sig nær til jer.  
 
Den gode kamp - ydmyge/omvende sig - holde sig nær til ham! 
Ikke en kamp i egen kraft. Jesus kæmper kampen for os, vi må holde os nær. 
 
Den gode kamp - håndtere fortidens fejltagelser, situationer der var 
sat til at skabe skam og forvirring (”hvem er jeg?”) læs: Filip 3, 12-14  
 
Den gode kamp - er at bede (Rom 15, 30 + Ef. 6, 18) 
 
Den gode kamp - udsulte det forkerte tankesæt 
 
Den gode kamp - vidne om Jesus (1 Tess 2,2) 
 
 
 

Forslag til samtale: 
 

• Hvad blev levende for dig i søndags? 
• 2 Tim. 4, 8 – har du det mål (den sejr) for øje? 
• Hvad var det som gik forud for den gode kamp som Jesus    
  kæmpede? (Matt 3, 13-17) 
• Hvilke kampe skal vi undgå? 
• Hvori består den gode kamp? (2 Tim. 4, 6-8) 
 


