Matt 10, 34-39 (Udsendelsestalen)
Matt 19, 29-30 (HvD)

Læs: 1 Kor 3,10-16

Guds plan - tro og efterfølgelse
Nr. 308 - søndag 07.03.21 / Frank Ahlmann Kristensen

Det er ikke en præstation – men det modtages i tro
”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven
er Guds” Ef 2, 8
+ ApG 16,31 + Rom 10, 9-10

Vi har ikke noget, som vi ikke har fået givet!
De blev døbt på deres tro og bekendelse

Det er ikke en præstation – men en position (placering)
Læs: Joh 15, 4-8

Store dele af NT handler om; hvad der sker efter vi i tro har taget imod
Jesus som vores frelser
Vi skal ikke skabe et A og B-hold. Men sætte fokus på vores egen
vandring med Herren. Ved dit eksempel opflammer du andre
Matt 22, 37-39
Du skal elske Herren din Gud
af hele dit hjerte og af hele din sjæl
og af hele dit sind.
Du skal elske din næste
som dig selv.

Til samtale:
• Hvad blev levende for dig i søndags?
• Hvad ”ser du” i: Joh 15, 4-8?

Discipelskab er ikke en præstation
- men en overgivelse/en vandring

• Kan man være en troende uden at være en discipel?

Ikke til et menneske, men til ham som gav sig selv…
Til ham som kalder dig
Til ham som elsker dig og har udvalgt dig

• Hvad vil det sige at, ”daglig tage sit kors op og følge ham”?

Discipelskab - et kald til at sætte ham først – før alt andet

Læs: Luk 9, 23-27
Ånden er frelst – men sjælen må fornyes, kødet må dø
- en livslang proces…

• Hvad ”ser du” i: Luk. 9, 23-27?

• Hvad ”ser du” i: 1 Kor 3, 10-16
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