VÅR ÅNDELIGE GUDSTJENESTE
Rom 12:1-2

ROM 12:1-2
1 Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere
fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds
behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.
2 Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at
deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje:
det gode, det som han har behag i, det fullkomne.

VERDEN VI LEVER I
- Den viktigste personen
er: jeg
- Godt og vondt
- Komme seg fri
- Fører til død

GUDS RIKE
- Gud i sentrum
- Gud med sin rettferdighet,
glede og fred råder
- Gir evig liv
- Er fri, virkelig fri
- Diverse løfter, deriblant
1 Joh 5: Og dette er den frimodige
tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe
etter hans vilje, så hører han oss,15 og dersom
vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da
vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt
hos ham.

VERDEN vs GUDS RIKE
- Kan ikke tjene
begge
- Har likheter - og
store forskjeller
- Født inn i riket
v/troen på Jesus

VERDEN
-

Jordisk visdom
Glede
Fred og frihet
Mat og drikke
Selvrettferdighet
Arver våre foreldre
Liv, død og evig
død
- Alene

vs

GUDS RIKE
-

Guds visdom
Glede
Fred og frihet
Mat og drikke
Guds rettferdighet
Arver Gud
Evig liv
Åndelig hellig,
altså ikke alene

Kampen i Romerbrevet
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Også jødene rettferdige ved troen og ikke gjerningene
Leve ved loven vs. leve ved Ånden
Fred med Gud - fordi rettferdig for loven ved troen, ved
Jesu offer
Døde fra synden og loven, tilhører Gud - bære frukt for
han
Hvordan? Ved Ånden døde legemets gjerninger
Guds (adopterte) barn og arvinger. Innebærer lidelse, da
helliggjøres - og til slutt full frihet fra verdens
trelldom
Kampen: menneskets natur vs. Åndens natur

Menneskets natur vs. Åndens natur
7:21 - 8:2
21

Jeg finner altså at denne loven gjelder: Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å
gjøre det onde. 22 Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, 23 men jeg merker en
annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under
syndens lov, som er i lemmene. 24 Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra denne
dødens kropp? 25 Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Slik er altså jeg: Jeg tjener
Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod.
1

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2 For livets Ånds lov har i
Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.
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ROM 12:1-2
1 Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere
fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds
behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.
2 Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at
deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje:
det gode, det som han har behag i, det fullkomne.
Les Rom 12-15 på egen hånd for å finne mer
hva spesifikt vi kan gjøre :)

B-BELL
Matt 6:33

BYGG GUDS RIKE:
Be

- påkall, involver, snakk med, kjemp for,
tilbe

Elsk - fremst dine brødre, og også andre
Lytt - til den hellige Ånd
Les - i bibelen, Guds ord

