
HVILKEN JESUS: HVORDAN VEKTLEGGER VI? 
[FRA BOKA VED EN KORSVEI, KAP 3.]
Opprinnelig  evangelium: Karismatisk selvrealiserings-teologi –eks. NAR

Evangeliet det helt grunnleggende: Rom 3,24 

Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent 

rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. 

Soningsverket gir adgangskort til Guds rike,  

et referansepunkt, men er vi først innenfor –

er det berøring, inspirasjon, kraft og ledelse 

som betyr mest.

Når vi blir frelst, blir vi også forvandlet: 2 Kor 

5,17 Nei, den som er i Kristus, er en ny 

skapning. Det gamle er borte, se, det nye er 

blitt til! 

Når vi tror på Jesus blir vi frelst, men når 

Jesus tror på oss, blir vi forvandlet. Vi må først 

forvandles, når vi ser hvor stort potensiale 

Gud ser i oss.

Hebr. 3,13 Dere skal heller oppmuntre 

hverandre hver dag, så lenge det heter «i 

dag», så ingen av dere skal la seg bedra av 

synden og bli forherdet. 

Fordi Jesus har tatt et oppgjør med synden én 

gang for alle, skal vi ikke være opptatt av den, 

men fokusere på alle mulighetene. Vi vil skape 

radikal forandring i verden.

Frelsen beror ikke på oss: Ef 2,8-9 For av nåde 

er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget 

verk, men Guds gave. 9 Det hviler ikke på 

gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. 

Gud vil øse ut sine velsignelser, men dypest

sett fungerer de som stillas/klatrestativ: Det 

når opp til himmelen, men jobben med å 

komme dit må vi gjøre selv. 
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Korset og oppstandelsen er høydepunktet og 

kjernen i Jesu oppgave på jorden. Det er 

grunnen til at vi og verden kan bli forløst og 

frelst. Det gir definisjonen på å leve som 

kristen. 

Forståelsesrammen gis ved hva det betyr at 

Kristus er i oss. Han vil lede oss inn i vår 

drømmebestemmelse, så vi kan forandre 

verden.  

Det salige byttet: Jesus sier, gir du meg alt 

som er ditt, gir jeg deg alt som er mitt!  -

Hellighet, fullkommen rettferdighet, evig liv.

Vi pendler ofte mellom å bagatellisere synd, 

og piske oss selv fordi vi ikke er bra nok.  Fort 

å glemme å innrømme svakheter og få hjelp 

hos Ham som kan hjelpe.

Å leve ut fra posisjonen vi har i Kristus, gir 

nøkkelen til all forandring. Det er Guds 

mobilisering, for å kjøpe oss fra slavekår. 

Individualismen i vår tid vektlegger hvordan 

vi følelsesmessig opplever oss selv. Helst bør 

vi føle oss bra hele tiden. 

Jesus sier: Livet mitt er ditt, nå gjelder det å 

bli hva du er.Vår livslange forvandling skjer 

etter mønster fra Jesu død og oppstandelse.

Når vi ikke klarer å være så vellykkede som 

de andre, er det fort å tenke at det er noe 

galt med oss, og at vi har oss selv å takke.

Det gjelder hver dag å virkeliggjøre det byttet som 

skjedde på korset: Jeg gir ham det som er mitt: 

synden, sårene og slagget og mottar det som er 

hans. Det er en varig status, samme hva jeg føler. 

Som kanaler for Guds herlighetsnærvær,

overstrømmes hver og en av oss av Guds 

velsignelser, så vi oppdager og forløser vår dypeste 

identitet og kan bli problemløsere og over-vinnere.
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Prinsippet for hvordan Gud manifesterer sin 

underfulle kraft, til liv og vekst for verden, 

ligger gjemt i Jesu død og oppstandelse. 

Et konstant fokus på innvielse, disiplin, 

strategier og metoder for å innta verden for 

Gud , setter menigheten i et hamsterhjul. 

Paulus sier at svakheten og vanskelighetene 

han opplever er landingsplassen for Guds 

nåde og kraft i hans tjeneste (2Kor12,9)

Det er fort å basere vårt forhold til Gud på våre 

prestasjoner, i stedet for på hans nåde. Har vi gjort det 

bra, forventer vi mye og v.v.

Vår endelige store bestemmelse er å følge 

ham og få den herligheten han eier.  Vi må 

imidlertid  ikke ta himmelen på forskudd.

Med vår bestemmelse menes alt vi med hans 

hjelp kan få virkeliggjort i livet her nede. 

Protestantisk fare: Alt på jorden er kors, nød og trengsel. Oppstandelsen ligger bare der 

framme. Men Gud lar oss erfare oppstandelseskraften i dette livet. 

Paulus eksempel: Ef 6,19-20 Be om at de rette ordene 

må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan 

gjøre evangeliets mysterium kjent, 20 det som jeg er 

sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg 

ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal

Har lett for å identifisere troen med vår 

bevissthetskraft. Men troen vokser aldri ved å 

se på seg selv, bare av det den griper: Jesus 

Kristus, og holde fast på det den da ser.  

(Fil3,13-14)
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Frelse og helliggjørelse hviler ikke på oss 

selv.

Forvandling kommer fra din bevissthet og 

indre kraft, og er derfor dypest sett ditt ansvar. 

Vi har allerede fått alt, i Kristus, uten 

betingelser. Da kan vi bli fri til å glemme oss 

selv. 

Gudsbevisstheten og guddomskraften i deg hjelper 

deg til forløsning og forvandling. 

At Guds herlighet forvandler oss, skjer ved 

at vi speiler oss i en annen: 2 Kor 3,18 Og vi, 

som uten slør for ansiktet ser Herrens 

herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet 

til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og 

dette skjer ved Herrens Ånd. 

Hvis alt fokuseres om forvandlingen vi må 

oppleve eller demonstrere,  blir vi fort å 

sverme rundt vårt eget speilbilde.

Rom 5,8-9 Men Gud viser sin kjærlighet til oss 

ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var 

syndere. 9 Når vi nå er blitt rettferdige ved 

Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da 

gjennom ham bli frelst fra vreden! 

Kristus gir overnaturlig åpenbaring og 

mystisk innsikt. Det ligger nær den gnostiske 

Kristus, som var en brobygger til den 

fullkomne himmelske verden, men ikke kom 

for å dø på kors for å gjen-opprette Guds 

syndige og feilende skapninger. 


