
 
 

Jesu sejr er blevet vores sejr 
- lev bevidst… (del 3) 
Nr. 279 - søndag den 19.04.20 / Frank Ahlmann Kristensen 
 
Læs: 2 Kor 13, 5 
 

Paulus’ selvbevidsthed: vers 6: ”Jeg håber, I vil forstå, at vi står 
vores prøve…” - bevidst om hans eget liv med Gud 
 
Ransag: er ikke fokus på dig selv og din synd – men fokus på dit nye 
liv i Kristus. Det du giver fokus giver du kraft… 
 

1) Syndserkendelse eller syndsbevidsthed 
Når Paulus skriver til kirkerne, skriver han ikke til ”Synderne” i Efesus, 
men til de ”Hellige” i Efesus 
SYND: ”Det skal slet ikke nævnes iblandt jer” 
 
I did not wake up to sin. I woke up to be His son… 
Jeg vågnede ikke op til synd. Jeg vågende op til at være hans søn 
 

1 Thess 5, 5 / Kol 1, 21-23 
 
2) At snuble og rejse sig igen eller leve i synden 
Nu kan vi falde i synd, men vi lever ikke længere som syndere – 
men som hellige – fordi han kalder os til at være hellig, ligesom 
han er hellig. Lad ikke din snublen* ændre din kurs 
 
*snuble: komme ud af balance og evt. falde under gang el. løb fordi 
man uventet støder sin fod mod noget el. mister fodfæstet  
• begå et fejltrin el. være uheldig med et foretagende 
 

Læs: 1 Joh 2, 1 HvD 
 
3) Korsets virkning og Blodets virkning 
Synderen er en synder, fordi han er født synder,  
ikke fordi han har begået synd. Dette er en vigtig forskel!  
Blodet har at gøre med hvad vi har gjort,  

mens korset har at gøre med hvad vi er. læs: Gal 2,20 
Blodet fjerner vore synder, mens korset angriber årsagen til 
synden.  Kol 3,1-4 / Ef 1, 7 / Ef 2,13 / 1 Joh 1, 5-10 / Rom 5, 9 
 
Djævelen ønsker at vi sætter vores fokus på os selv i stedet for Jesus, 
og når vi fokuserer på os selv, kan vi meget let komme til at fokusere 
på vores egne fejl. De ting i vore liv, som ikke er/ligner Jesus, som ikke 
herliggøre ham. 
 
Selvom størstedelen af vores liv herliggøre Kristus, vil fjenden altid 
fokuserer på den lille del der ikke gør det – den lille del der ikke 
afspejler Jesu hellighed og fuldkommenhed 
 
4) Iklæde sig det nye liv og aflægge det gamle liv… 
Det vi aflægger skal vi ikke meditere over. Kol 3, 10-12  
 
5) Det er fuldbragt og må tilegnes* 
It was finish - but not forfilled. Gud gav Israel landet, men de måtte 
indtage det. Vi lever under en ”Åben himmel”, men vi må søge det og 
tilegne os det. Vi er frelst og samtidig på vej mod frelse (Filip 2, 12) 
 
tilegne: 'gøre til sit eget, gøre noget til sin ejendom' 
forbeholde, reservere eller udvælge til nogen eller noget bestemt; tildele  
komme i besiddelse af eller få råderet over noget; gøre til ens eget  
 
6) Han holder intet tilbage - Alt dit er mit! 
Joh 17, 10 / Jakob 1, 5 / Ef 1, 3 /  
 
7) Jeg er et Guds barn og arving 
"God is not concerned with sins, but with sons". 
Gud er ikke optaget af synder men med sønner. 
Kol 1, 12-14 / Rom 8,16-17 
 
8) At være og at gøre 
FØRST fællesskabet med Faderen DERNÆST tjene og elske andre… 
 
Til samtale: 
• Hvordan kan vi leve mere bevidst – i henhold til vores nye liv i 
Kristus og ikke ud fra det gamle? 
• Var der nogle af emnerne/skriftstederne, der talte særligt til dig? 
 


