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2 Kor 4, 16-18: 
 
Derfor bliver vi ikke modløse, for selv om vort ydre menneske går til 
grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag… 
 

Ezekiel 36,26-27 + Joh 7,38 
 
Sjælen  Dit sind med fornufts- og tankeprocesser, 
              Dit følelsesliv og 
              Din vilje, som vurderer ting og foretager valg. 
 
Disse ting udgør sjælen, og den er afgørende for, hvordan du oplever 
livet. Du vil have fremgang i samme grad, som din sjæl har fremgang, 
og du vil kæmpe og være svag, hvis din sjæl er svag. 
 
“Som	en	mand	tænker	i	sit	hjerte,	sådan	er	han”		
(oversat	fra	King	James’	Version	Ordspr.	23:7) 
 
 

 
2 Kor 10,3-6 (HvD) 
Vores måde at tænke på, er altafgørende for vores udvikling! 
fornyelse og forandring…   
”Dag for dag” - en daglig proces 
 
Hvordan har din sjæl det - dit indre? 
 
3 Joh 1, 2 
Til den kære Gajus, som jeg i sandhed elsker. 
Min kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være 
rask, ligesom din sjæl har det godt. 
 
Har du det godt – har din sjæl det godt? 
 
Ef 4, 22-24 HvD  
 
Derfor skal I aflægge den gamle livsstil, som I havde før i tiden, da I 
blev bedraget af jeres begær og var på vej mod fortabelsen.  
23 I stedet skal I fornyes i tanker og sind. 24 I skal iklæde jer det nye liv, 
som Gud har givet jer, så I kan ligne ham og leve med en ren 
samvittighed i lydighed mod sandheden. 
 
Kol 3,10: (HvD) 
og I har iført jer det nye liv, som vokser og fornyes i takt med jeres 
forståelse af Gud, så I kommer til at ligne ham mere og mere.  
 
Rom 12, 2 (HvD) 
Jeres liv skal ikke styres 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. 
 
2 Kor 3, 17-18 – forvandles til det billede vi skuer 
»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. 
 
 
 
 
 


