UGE 9: LIVET I ÅNDEN
FØR DU BEGYNDER

Det store billede
Det er her vi skal hen… hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem.
 Åndelige discipliner (vandre i Ånden, bøn, Ordet, gavmildhed).
 Personlig forvandling (frugt af Ånden).
 Evangeliet i hverdagslivets rytmer (Ånden i hverdagen).
 Livet i fællesskab og tjeneste.

Slå den rigtige tone an
Du behøver ikke at repetere punkterne hver gang, men vær undervejs opmærksom på at de rent
faktisk efterleves.
 Vi er her for at lære og for at forandres (det er ikke kun en social aktivitet, vi ønsker også at
komme tættere på hinanden og at opbygge et fællesskab).
 Ha’ det sjovt, hold tingene i gang og sørg for, at alle deltager
 Udfordringer er velkomne – begge veje.
 Stræb efter at være ærlige og dermed sårbare – altså lad maskerne falde. Det betyder
også, at alt, hvad der siges, er fortroligt.

Genopfrisk fortællingen fra sidste uge






Vi så på Jesus’ befaling til hans tilhængere om at være og gøre disciple: Mennesker, som
tror på Jesus, og som hele tiden lærer, hvad det vil sige at leve på hans måde og at vandre
ad hans veje. Vi lærte, at det er en befaling for alle i alle aldre – alle som følger Jesus.
Befalingen er til os! Vi skal aktivt gøre disciple.
Vi talte også om, at alt dette er Guds værk. Han går forud for os og sætter os i stand til at
tro på Jesus. Han sender os ud, ved Helligåndens kraft, til at leve et liv som disciple og også
gøre nye disciple.
Var der noget som virkelig stak dig i sidste uge?
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FORTÆLLING & DIALOG

Scene 1 – Den tidlige kirke del 1
Fortællingen bygger på ApG 2 og 4; ApG 9,31; 1 Kor 16; 2 Kor 8.
Pinsedag, da Helligånden fyldte alle disciplene, markerede begyndelsen på det nye pagts folk også kaldet kirken. Ethvert medlem var udrustet af Helligånden til at tale om Gud på måder, som
folk fra andre kulturer kunne forstå. Tusinder kom til at tro på, hvad Jesus havde gjort for dem.
Disse nye disciple brugte tid sammen i bøn, og de var ét i hjerte og sind, så de delte alt, hvad de
havde. De solgte deres ejendele, fordi de følte, at det de ejede egentlig ikke var deres. Der var
ingen iblandt dem, som led nogen nød, fordi de, som ejede grunde eller huse solgte dem og bragte
pengene til apostlene, som så uddelte til enhver, som havde behov. De fejrede nadver sammen i
hjemmene, og de spiste sammen. Alt sammen præget af stor glæde og lovprisning til Gud, og de
havde alle menneskers yndest. De vidnede kraftfuldt om Herren Jesu opstandelse fra de døde, og
Guds rige velsignelser var over dem. Og Herren føjede hver dag nye til, som blev frelst.
Apostlene gjorde mange tegn, undere og mirakler blandt folk. Alle var fyldt med ærefrygt og alle
troende mødtes regelmæssigt i templet i et område, som hed Solomons søjlegang, hvor de
fordybede sig i apostlenes undervisning i Ordet.
Disciplene gav deres liv helt og fuldt for evangeliet og ledet af Ånden voksede kirken i Jerusalem
videre ud over hele regionen. De fortsatte med at prædike om Jesu død og opstandelse og nyt liv
for alle, som ville tro. De levede et liv fyldt af gavmildhed og ofrede sig for dem, som var i nød. Alt
dette demonstrerede Guds store gavmildhed mod menneskeheden på en konkret og håndgribelig
måde.
De troende blev opmuntret af et brev fra en apostel, som hed Paulus: ”Jeg ønsker, at I skal vide,
kære brødre og søstre, hvad Gud i sin godhed har gjort gennem kirken i Makedonien. De er blevet
prøvet gennem mange svære situationer, og de er meget fattige. Men de er også fyldt med en
overstrømmende glæde, som er flydt over i stor gavmildhed.
Jeg kan fortælle jer, at de ikke bare gav efter, hvad de havde råd til, men meget mere. Og de gjorde
det af egen fri vilje. De tiggede og bad os om at være med i det privilegie, at deltage i indsamlingen
til de troende i Jerusalem. De gjorde endda mere end vi havde turdet håbe på. Først gav de sig selv
til Herren og så til os, præcis som Gud ønskede, de skulle gøre det.”
En anden gang underviste Paulus de troende: ”I skal følge den samme fremgangsmåde, som jeg
beskrev for kirkerne i Galatien. På den første dag i ugen, skal I lægge noget af det, som I har tjent
til side. I skal ikke vente på, at jeg kommer, og så forsøge at samle det hele ind på én gang.” På den
måde støttede de den fortsatte spredning af evangeliet, så kirken voksede og var til gensidig
velsignelse for de lokale menigheder.
Det var tider med stor vækst og velsignelse for kirken, idet de blev drevet og styrket af
Helligånden, som boede indeni dem, og som på alle måder ledte dem i liv og sandhed.
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Scene 1 Dialog – Den tidlige kirke del 1
Husk det er en dialog – ikke en quiz. ”Svarene” under hvert spørgsmål er for at hjælpe lederen til
at guide dialogen hen på centrale temaer og pointer.
1) Hvad karakteriserer disciplenes nye liv? Hvad gør de?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:



Beder, deler deres ting, sælger ting for at finansiere missionen, spiser sammen, prædiker,
giver til arbejdet, ofrer sig, lærer af apostlene, studerer Ordet, fejrer nadver, lever et liv i
tjeneste for andre…

2) Hvad er rytmerne som disse ting foregår i?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:



Lytter, lærer, spiser, arbejder, fejrer, velsigner, slapper af … var det en form for genskabelse
(af tilstanden før syndefaldet)?

Og der står, at de gjorde det med en overstrømmende glæde…!
3) Hvilke dele af denne fortælling er sand i dit liv i dag?
4) Hvilke dele af fortællingen ville du ønske var sand i dit liv?
5) Hvad tror du står i vejen for at disse ting bliver sande?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:



Ikke at stole på og være ledet af Helligånden.
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FORTÆLLING & DIALOG

Scene 2 – Den tidlige kirke del 2
Fortællingen bygger på 1 Korintherbrev
Lad mig komme med en anden fortælling om den første kirke – Der gik nu adskillige år og
problemer begyndte at dukke op mellem nogle af de troende. De levede ikke længere i Ånden,
men var i stedet blevet præcis ligesom den kultur, som de levede i.
Korinth var en havneby, og sammen med stor økonomisk vækst og en filosofisk opfattelse kom en
tvivlsom moralsk adfærd. Den begyndte også at få indflydelse i den korinthiske kirke. Skænderier
og splittelser viste sig mellem nogle af de troende – og nogle ledere lod forstå, at de åndeligt set
var de andre ledere overlegne. Nogle af de troende begyndte endda at sagsøge hinanden ved
almindelige offentlige domstole.
Andre mødte op til deres fælles måltider, hvor de spiste uden hæmninger og drak til de blev fulde
– og nogle måtte gå sultne hjem. Sexuel umoral begyndte også at brede sig i menigheden. Det kom
endda så vidt, at en mand havde en affære med sin egen stedmor – uden at nogen gjorde noget
som helst ved det! På toppen af alt dette var kirken begyndt at dele sig op i fraktioner, alt efter
hvilken prædikant de syntes bedst om.
Apostlen Paulus skrev et brev til dem: ”I siger hver især, ’Jeg tilhører Paulus”, eller ’Jeg er tilhænger
af Apollos’, eller ’Jeg er tilhænger af Kefas, eller ’Jeg er tilhænger af Kristus’. Men Paulus sagde til
dem, ”Alle ting er jeres ... I tilhører Kristus, og Kristus tilhører Gud. Det er ikke prædikanternes
opgave, at se sig selv som folkets ledere, men i stedet skal alle folk se sig selv som Kristi tjenere.”
De begyndte også at slås om hvilke åndelige gaver, som var de bedste og mest fornemme. Og de
begyndte at diskutere, om Jesus overhovedet var opstået fra de døde …
(hold en kort pause her …)
Den gode nyhed om denne fortælling er, at trods alt, så var det muligt at få kirken i Korinth i tale,
og i sidste ende vendte den om fra den vej, den var slået ind på.

Scene 2 Dialog – Den tidlige kirke del 2
Husk det er en dialog – ikke en quiz. ”Svarene” under hvert spørgsmål er for at hjælpe lederen til
at guide dialogen hen på centrale temaer og pointer.
6) Hvad var der gang i her? Hvad skete der? Hvorfor var det så forskelligt fra hvordan det var i
den første tid?
Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. 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.
Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber,
kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, 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.
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Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed
og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!
De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og
begæringerne. Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden.
7) Hvad tænker du, når du sammenholder dette med fortællingerne om de to meget forskellige
menigheder?
8) Prøv at læse de to nedenstående lister op – og tag en snak om forskellen.
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Kødets lyster producerer følelser og handlinger, som fører til strid mellem mennesker.
 Åndens frugter er på en gang både ”indvendige” og ”udvendige”.
 Vi elsker fordi Gud er kærlighed … Vi er tålmodige fordi Gud er tålmodighed …
Kødets lyster
Sexuel umoral
Urenhed
Afgudsdyrkelse
Trolddom
Fjendskab
Skænderi og stridigheder
Jalousi
Vredesudbrud
Egoistiske ambitioner
Griskhed
Splid og grupperinger
Sladder og bagtalelse
Misundelse
Druk og vilde fester

Åndens frugter
Kærlighed
Fryd og glæde
Fred
Tålmodighed
Venlighed
Godhed
Trofasthed
Mildhed
Selvkontrol

9) Hvad betyder det for/i vores liv?
10) Hvordan kommer vi ind i en tilstand, hvor vi er ledet af Ånden i alle livets forhold? Hvordan
forbliver vi i den?
11) Hvordan vil det se ud, hvis man IKKE er ledet af Ånden – men prøver at behage Gud i kødet?
12) Hvad er vores eneste håb, hvis vi ikke skal ende som den korinthiske kirke .. eller blive helt
ligesom verden, der ledes af kødet?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Et liv ledet af Ånden.
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LEV DET UD
UGE 9: KIRKENS LIV I ÅNDEN

noget at tænke over …










Hvilke områder af dit liv leves i kødet?
Fra Galaterne 5,19-21: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber,
kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme
slags.
Hvilke områder af dit liv leves I Ånden?
Fra Galaterne 5,22-23: kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed,
mildhed og selvbeherskelse.
Bed Gud om at vise dit hjerte hvor han ønsker at lede dig ind I vækst og større modenhed.
Mediter over den realitet, at hvis du er en discipel af Gud, så bor og lever Guds egen ånd i
dig. Hvordan gør dette en forskel i dit liv? Lever du dagligt med den realitet, at kraften til at
leve det liv Gud ønsker for dig, alene kommer fra Helligånden?
I hvilke livsrytmer har du brug for at vokse, mens du lever evangeliet ud og er ledet af
Ånden?
Lytter, lærer, velsigner, arbejder, spiser, fejrer, slapper af …
Brug noget tid i den kommende uge på udelukkende at LYTTE til Gud. Det kan være rigtig
svært i begyndelsen, men prøv det og forsøg at være helt rolig i sindet og lyt så efter at
høre hans stemme. Tal ikke selv … bare lytte. Gud vil tale!

noget at læse om …
Apostlenes Gerninger 1-4 Læs - eller hør det online:
http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline
Galaterne 5 Læs eller hør det online: http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline
Romerne 8 Prøv at læse en alternativ udgave fra ”The Message” sammenholdt med en af de mere
tekstnære. http://bit.ly/rom8
Ånden og kødet Et kapitel fra Andrew Murray’s klassiske bog skrevet for mere end 100 år siden.
http://bit.ly/murray-spirit
Den indvendige krig: Ånden vs. kødet John Piper besvarer spørgsmålene hvad, hvorfor og
hvordan om at ”vandre i Ånden” fra Gal 5. http://bit.ly/piper-spirit
Huskevers (til at fastholde nogle af hovedpunkterne i denne uges fortælling)
Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst, Gal 5,16
Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed
og selvbeherskelse, Gal 5,22-23a
Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple, Joh 15,8
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