• hvad er det vigtigt at være rodfæstet og grundfæstet i?

Rodfæstet og grundfæstet (del 1)
Nr. 274 - søndag den 02.02.2020 / Frank Ahlmann Kristensen

Reformationen er blevet kendetegnet ved en række kendte udsagn – en
række ”alener”. Der skulle hjælpe med at gøre op med falsk lære

Vi lærer Gud at kende gennem Skriften alene.
Af skriften lærer vi, at vi frelses ved troen alene
af nåde alene, på grund af Kristus alene
- alt dette medfører at alene Gud får ære.
En blanding af Mysticisme, hedensk filosofi og jødedommen havde sneget sig
ind blandt de troende i Kollosæ. Dette forsøgte at erstatte Jesus med noget
andet, at fjerne fokus fra ham. Paulus skriver dette brev for at hjælpe dem
med at blive i den rette lære – Evangeliet om Jesus Kristus og Ham alene!

Evangeliets budskab - det er Guds kraft til frelse for enhver, som
tror (Rom 1,16) Evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre (Rom 1,3)

Eksempler på forklaringer på Evangeliet

• læs/gennemgå: Kol. 1, 12-29 - tal om nogle af disse
vers – find Evangeliet i dem og del det med hinanden…

(uddrag fra: Kol 1, 21-22)

I Kristus er jeg hellig, fejlfri og uangribelig

• skriv nogle af de ting ned som kendetegner Evangeliet

Forslag til bøn – bed om:
• at vi fuldt ud må forstå evangeliet og vi må leve i dets kraft
• at vi må kunne fortælle og forklare det for andre
• at vi må få “åbne døre”, så vi kan dele det med andre…

• hvordan ser du Kristus gennem Skriften?

Kol 4, 2-6: “Vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak, og bed også
for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde
Kristus-hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Bed om, at jeg må
gøre den kendt og tale, som jeg skal. Vær vise i jeres omgang med dem
udenfor, og brug det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig,
krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt.”

