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Den guddommelige natur (den genfødte kristen) siger det stik modsatte.
Den og den har gjort mig ondt, den og den har behandlet mig dårlig, den og den har løjet over
for mig osv., osv., men jeg vil prøve at forstå, elske, have omsorg for og tilgive dette menneske,
uanset, hvad dette menneske har gjort forkert over for mig eller andre.
Den genfødte kristen, der holder sig tæt til Guds nærvær, bliver præget af
den guddommelige natur.
Den genfødte kristen, der af den ene eller anden årsag, driver væk fra Guds nærvær, bliver
mere og mere igen præget af den menneskelige natur.
Jesus er vejen, sandheden og livet (Johannes 14,6) – Han sagde i Johannes 8,31-32: Hvis I
bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal
gøre jer frie.
Med andre ord – Sandheden sætter dig fri – fri for alle negative lænker og hadefulde følelser,
som binder dig, så du har svært ved at elske og tilgive alle, som har gjort dig fortræd.
De fleste genfødte kristne har i perioder haft så travlt med så mange ting,
at de ligesom "glemmer" at holde sig tæt til Gud. Når så dette menneske opdager, at det er
begyndt at opføre sig ligesom resten af den verden, der er under den menneskelige natur, så er
det bare med at skynde sig tilbage til Guds nærvær og sige: Undskyld Gud, Jeg har kvajet mig.
Tilgiv mig. (Med dine egne ord) Der kan gå lang tid for sådan en kristen at opdage, at de er væk
fra Guds nærvær, ja nogle opdager det aldrig, men tror selv, at de er oh så kristne, men deres
måde at behandle andre på, afsløre dem. Og tro mig, jeg har selv i perioder været væk fra Gud,
og den, der for det meste afslører mig, er min hustru. Gud ske tak og lov for hende. Og visa
versa. Jeg har da også afsløret hende nogle gange. Gud ske tak og lov, for at vi kan hjælpe
hinanden ind på ret kurs.
Jeg har mødt mange herlige genfødte kristne, der har oplevet sådanne perioder adskillige gange.
Men selv om man ikke har en ægtefælle til hjælp, så er der da heldigvis andre dejlige kristne,
man kan lytte til, men den største hjælp at få er fra Helligånden, der også er god til at afsløre en.
HVIS man da ellers gider at hører efter både Helligånden, ægtefæller samt andre kristne.
Uanset om det er en ægtefælle eller en anden kristen, der afslører, så skal man altid spørge Helligånden, om det nu er rigtig, hvad de siger. For at være sikker på, om det er andre eller ånden,
der siger det (det kan være en forkert ånd), SÅ SKAL det altid være i overensstemmende med,
hvad biblens ord siger.
Så læs tit i bibelen og søg undervisning i en åndelig sund kirke.
Man kan også prøve at afsløre sig selv ved at kigge på, hvor mange af kødets frugter i versene
Galaterbrevet 5,19-21, man kan nikke genkendende til i sit liv. Samt, hvor mange af Åndens
frugter i versene 22-23, man kan nikke genkendende til i sit liv. Har man svært ved at erkende
nogle af dem, så bed Helligånden om hjælp til at erkende det. Husk, at jo tættere man holder sig
til Gud, jo lettere er det at holde det gode og undgå det dårlige med Helligåndens hjælp. Jo længere man er fra Gud, jo mere skal man anstrenge sig i egen kraft, for at holde det gode og undgå
det dårlige. Som Paulus skriver:
(Fillipperbrevet 4,13) Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. (1. Korinther, 6,14) Og Gud oprejste Herren og vil oprejse os i sin kraft. (Kol. 1,29) Det er det, jeg slider og strider for med
hans kraft, der virker mægtigt i mig.
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Lignelsen om huset på klippen og huset på sand (Luk. 6,46-49)
”Hvorfor siger I: Herre, Herre! til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger? Enhver, som kommer
til mig og hører mine ord og handler efter dem – hvem han ligner, vil jeg vise jer: Han ligner
et menneske, der byggede et hus, gravede dybt ned og lagde soklen på klippen. Da der blev
oversvømmelse, væltede floden ind imod huset, men den kunne ikke rokke det, fordi det var
bygget godt. Men den, der hører og ikke handler derefter, ligner et menneske, der byggede et
hus lige på jorden uden sokkel. Floden væltede imod det, og straks faldt det sammen, og
ødelæggelsen af det hus blev stor.”
Så, hvad bygger du dit liv på? Samværet med Jesus og handling efter hans ord? (Klippen)
eller direkte på jorden – Dvs, på fællesskabet i kirken, som du finder tiltrækkende, for alle er
glade og venlige. = bygge direkte på jorden, for når nogen i fællesskabet svigter, bliver ubebehagelige, men står du ikke står fast på klippen (Jesus og hans ord), så kommer stormen i form
af såret, bliver fornærmet, vred og utilgivelig, hvorefter du flygter bort.
Nu skal det jo ikke forveksles med en kirke, der udfører falsk vranglære. Dem skal man altid holde sig fra, og dem kan man kende ved at kende Jesus og Guds ord.

Galaterbrevet 5, 13-26:
Kødets lyst og Åndens frugter:
v13 Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud
for kødet, men tjen hinanden ved at kende Jesus ordn i kærlighed.
v14 For hele loven er opfyldt i det ene ord: »Du skal elske din næste som dig
selv.«
v15 Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden
helt,
v16 Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst.
v17 For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger
i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil.
v18 Men drives I af Ånden, er I ikke under love
v19 Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse,
v20 afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed,
selviskhed, splid, kliker,
v21 nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på
forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags,
ikke skal arve Guds rige.
v22 Men Åndens frugter er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed,
godhed, trofasthed,
v23 mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!
v24 De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med
lidenskaberne og begæringerne.
v25 Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden.
v26 Lad os ikke bilde os noget ind, lad os ikke tirre og misunde hinanden

Det at være kristen
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Hvad bygger du dit kristne liv på?
Den menneskelige natur (Kødet lyst)

Kolossenserne kap. 3, 1-17
Livet skjult med Kristus i Gud
v1 Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor
Kristus sidder ved Guds højre hånd.
v2 Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske.
v3 I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud.
v4 Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret
sammen med ham i herlighed.
v5 Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde
lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse.
v6 Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn.
v7 Den slags hengav også I jer til, dengang I levede sådan.
v8 Men nu skal også I aflægge det alt sammen: vrede, hidsighed, ondskab,
v9 Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets
gerninger
v10 og ifør jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have
erkendelse.
v11 Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og
uomskåret, barbar, skyter, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.
v12 Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig
barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed.
v13 Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at
bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre.
v14 Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er
fuldkommenhedens bånd.
v15 Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på
ét legeme. Og vær taknemlige.
v16 Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom
hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres
hjerte til Gud.
v17 Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu
navn, og sig Gud Fader tak ved ham!
Held og lykke med dit kristne liv, og Gud velsigne dig,
Børge Laustsen
Klik ind på www.fullgospel.dk for yderligere oplysninger bl.a.om dom og frelse, Er du
lige blevet kristen, kan du bestille gratis hæftet: ”Hvad nu, efter jeg er blevet kristen?”
.

KONTRA
Den Guddommelige natur (Åndens frugter)
.

Ordet ”Kristen” betyder: En Jesus Kristi efterfølger, der gør ligesom Jesus og tager
Jesus's og bibelens ord bogstaveligt. Ordet blev opfundet af ikke-kristne; for noget skulle
man jo kalde dem.
.

Ud over frelsen, dommen og det at komme til Gud, komme i himlen og
undgå helvedet, så handler det konstant om:
Hvordan det enkelte menneske skal behandle andre. Det handler ALDRIG
OM, hvordan andre skal behandle det enkelte menneske.
DVS. Der står intet om, hvordan andre skal behandle dig, men udelukkende
om hvordan du skal behandle andre.
Den gyldne leveregel efter Jesus egne ord i Matthæus 7,12: Alt, hvad I vil, at mennesker
skal gøre mod jer. Sådan skal I også gøre mod dem.
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Jesus fire kærlighedsbud:
(Matt. 23,37) Du skal elske din Gud af hele dit hjerte og hele dit sjæl
og hele dit sind.
(Matt,.23,39) Du skal elske din næste som dig selv.
(Joh. 13,34) Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden
(Lukas 6,27-36 ) Elsk dine fjender, gør godt mod dem, der hader jer, velsign dem, der
forbander dig, bed for dem, der mishandler jer
.

Johannes beskrev dette i Johannes 1. brev
”Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.
Deri er kærligheden fuldendt i os: at vi har frimodighed på dommens dag; for som han er,
er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed
fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt
i kærligheden. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen siger: »Jeg elsker Gud,«
men hader sin broder, er han en løgner; for den, der ikke elsker sin broder, som han har set,
kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham: Den, der elsker Gud,
skal også elske sin broder. ”
Tilgivelse er også vigtig for både frelsen og helbredelse.
Matt. 6,14-15: ”Hvis i ikke tilgiver mennesker, så vil jeres Fader (Gud) heller ikke tilgive
jeres overtrædelser.” DVS., at hvis vi ikke kan tilgive, så risikere
vi at komme direkte i Helvedet. Der er mange flere skriftsteder, der handler om tilgivelse,
f.eks. Matt. 18,21 og 32. Mark. 11,25. Luk. 6,37. Luk. 17,3-4.
.
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Den menneskelige natur er tilbøjelig til at sige.
Den og den har gjort mig ondt, den og den har behandlet mig dårligt,
den og den har løjet over for mig, den og den vil ikke forstå mig osv., osv., derfor vender
jeg han/hende ryggen.
Endnu værre: Hvis dette menneske så oven i købet er kristen, så burde han/hun da vide
bedre og behandle mig ordentlig.

