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Lad os tage over til den anden side. 
 
Markus 4:35-41 Det er tid til at krydse over, for at tage vores fremtid i besiddelse.  
2.Kor. 5:17 ”Vi er i en tid af transition, det gamle er forbi, se, noget nyt er begyndt” 
Transitions tider er ikke altid nemme, da vi som mennesker har en tendens til at hænge fast i det gamle. 
Men det er tid for os at acceptere den nye tid som Herren har for os.  
Ofte fungerer det gamle og det nye sammen i en periode.  
 
Nogle naturlige eksempler på transition 
Overgangen fra ufødt til født, fra barn til teenager, fra teenager til voksen. 
Overgangen fra alene til par og familie 
 
Nogle åndelige eksempler på transition 
Kol. 1:13 ”Han, som friede os ud af mørkets magt og førte os over i sin elskede Søns Rige” 
Johs. 3:1-21 ”Nikodemus – Ingen kan se Guds Rige, hvis han ikke bliver født på ny” 
Rom. 12:2 ”Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, 
så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, velbehagelige og fuldkomne” 
 
Fra den gamle pagt til den nye pagt 
Ofte fungerer det gamle og det nye sammen i en periode. Det er denne kamp Paulus beskriver i mange af 
sine breve. Hebr. 8:13 ”Når Han siger en ny pagt, har Han dermed erklæret, at den første er forældet; men 
det, som er ved at blive forældet og gammelt, er nær ved at forsvinde” 
Guds Rige kom med Jesus, forhænget flængedes, Gud forlod det gamle og flyttede ind i menneskehjerter. I 
40 år fungerede det gamle og det nye side om side. Der var en intens kamp som fandt sted. Efter år 70 var 
der intet tempel, ingen ypperstepræst, ikke flere dyr blev ofret, og Jerusalem var ødelagt. 
 
Matt. 24:35 Himmel (templet) og jord (Jerusalem) skal forgå, men mine Ord bestå. 
 
Efs. 2:11-18 Der er ikke to typer af mennesker, jøde og græker, men I Kristus er vi ET NYT MENNESKE. Gud 
har kun et folk og bibelen kalder det Et nyt menneske. 
 
Gal. 3:26-29 I Kristus er der ikke jøde eller græker, træl eller fri, mand eller kvinde, men vi er alle et i 
Kristus. 
 
Matt. 15:1-21 ”Forstår I ikke, at alt, hvad der kommer ind i munden, går ned i maven, og føres ud på det 
dertil bestemte sted? Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør mennesket 
urent. Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnesbyrd, 
bespottelser. Det er den slags ting, som gør mennesket uret; men at spise med uvaskede hænder gør ikke 
mennesket urent.” 



Kol. 2:8-23 ”Tag jer i agt, at ikke nogen skal fange jer ved verdslig visdom og tomt bedrag, som støtte sig 
på menneskers overleveringer og verdens magter, ikke på Kristus…..” 
Gal. 3:1-5 ”I uforstandige galatere! Hvem har forhekset jer? I, hvem Jesus Kristus blev malet for øje som 
korsfæstet. Dette ene vil jeg vide af jer: var det i kraft af lovgerninger at I modtog Ånden, eller ved tro at 
høre. ……” 
 
4 sygdomme i kirken, Dualisme, Futurisme, Literalisme og Legalisme 
 
Hvorfor legalisme (den gamle pagt) er farlig for din åndelige sundhed? 

• Loven er et ubærligt åg Apg. 15:10 
• Ved loven når vi kun at erkende vores synd, men loven kan ikke fixe problemet Rom. 3:20 
• Hvis loven virkelig kunne frelse, så er troen irrelevant Rom. 4:14  
• Loven frembringer Guds vrede Rom. 4:15 
• Formålet med loven var at forøge synden Rom. 5:20 
• Kristne er ikke under loven, men unden nåden Rom. 6:14 
• Kristne er blevet løst fra loven Rom. 7:1-6 
• Loven er god, perfekt og hellig, men kan ikke hjælpe dig til at være god, perfekt, hellig Rom. 7:7-12 
• Loven som lover liv, bringer død gennem synd Rom. 7:10 
• Loven gør dig grænseløs syndig Rom. 7:13 
• Loven er svag Rom. 8:2-3 
• Syndens kraft er loven. 1.Kor. 15:56 
• Lovens tjeneste er død 2.Kor. 3:6-7 
• Lovens tjeneste er fordømmelse 2.Kor. 3:9 
• Loven svandt hen, faded væk 2.Kor. 3:11 
• Overalt hvor loven bliver prædiket/oplæst, producere den forhærdede hjerter 2.Kor. 3:14-15 
• Loven kan ikke retfærdiggøre nogen Gal. 2:16 
• Kristne er døde for loven. Gal. 2:19 
• Hvis loven kunne frelse, var Kristus død forgæves Gal. 2:21 
• At gå tilbage til loven efter at være kommet til tro er ”dumt” Gal. 3:1 
• Loven forbander alle som praktiserer den, hvis de ikke gør det til perfektion. Gal. 3:10 
• Loven har intet at gøre med tro. Gal. 3:11-12 
• Loven var en forbandelse som Kristus løskøbte os fra. Gal. 3:13 
• Hvis loven kunne løskøbe os, så ville Gud have brugt den til at frelse os. Gal. 3:21 
• Kristus har afskaffet loven med dens bud og forskrifter. Efs. 2:15 
• Loven er svag, ubrugelig, og kan ikke gøre noget perfekt. Hebr. 7:18-19 
• Loven er kun en skygge af de kommende goder og kan aldrig gøre nogen perfekt Hebr. 10:1 

 


