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Problemet med dødskreftene
Hvordan opplever vi dødskreftene?
•
•
•
•

kroppen
naturen
de andre
….

Hvilke spørsmål får det oss til å stille?
Hva er galt med verden?
Hvordan kan det rettes opp

Hva var poenget med Jesu død?
23.01 Problemet med dødskreftene
20.02 Problemet med oss
20.03 Problemet med Gud
24.04 Problemet med livet
Onsdager kl.19.00 i Misjonshuset i Kristiansand
www.misjonshuset.com

Dødskreftene

Lovbrudd
“Synd” – skiller fra Gud, livskilden Opprør
1. Handlinger, lovbrudd, noe jeg gjør (ytre) Fiendskap
Svik
2. Motiver, instilling (indre)
Ondskap
3. En makt som styrer meg (utenfra og innenfra)
Skyld
Råttenskap

Er det håp?
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23.01.2019

Nå ser du selv at alle de som ikke alltid har tillit til Gud,
og ikke i alle sine gjerninger eller lidelser, i liv eller død,
stoler på hans gunst, nåde og velbehag, men søker dette
i andre ting eller hos seg selv, – de holder ikke dette
bud; men de driver virkelig avgudsdyrkelse, selv om de
endog gjorde alle de andre buds gjerninger… For selve
hovedgjerningen mangler. Og uten den er alle de andre
intet annet enn bare hykleri, skinn og farver…
Likedan er det med alle dem som i sine
gjenvordigheter løper hit og dit og over alt søker råd,
trøst og hjelp, bare ikke hos Gud, som det først og
fremst er befalt dem å søke hos…

Synd: «Innkrøkt i seg selv»
Augustin: “incurvatus in se”
Our nature, by the corruption of the first sin, [being]
so deeply curved in on itself that it not only bends
the best gifts of God towards itself and enjoys them
(as is plain in the works‐righteous and hypocrites), or
rather even uses God himself in order to attain these
gifts, but it also fails to realize that it so wickedly,
curvedly, and viciously seeks all things, even God, for
its own sake.“
Martin Luther: Foredrag over Romebrevet

Martin Luther: Om de gode gjerninger (1520)

Et kristent perspektiv på dødskreftene

Dødskreftene

Luthers lille katekisme:

«En fiendtlig trio»

Og led oss ikke inn i fristelse.
Det er: Vi ber her at Gud må verge oss og
hjelpe oss, så ikke djevelen, verden og vårt
eget kjød får lokke oss til vantro, fortvilelse
og andre synder, men at vi må vinne seier
og holde fast på seieren.
www.misjonshuset.com

(E.Sjaastad)

•

Kjødet – våre lengsler

•

Verden – kjærlighet – rikdom ‐ makt

•

Djevelen – bedrageren
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Dødskreftene: Avgudene

Tim Keller

“Sin isnʼt only doing bad things; it’s
more fundamentally making good
things into ultimate things. Sin is
building your life and meaning on
anything, even a very good thing,
more than on God. Whatever we
build our life on will drive us and
enslave us. Sin is primarily idolatry.”
www.misjonshuset.com

Kol 2
Gravplass
1. Hva vi gjør og hvem
vi er: «døde»
Rettsal
2. Tilgivelse – «korset»
endrer vår status
Slagmark/Seierstog
3. Maktene blir
avvæpnet, stil til spott
Jesus viste seg som
seierherre over dem
PÅ KORSET

12

For i dåpen ble dere begravet med ham, og i
den ble dere også reist opp med ham, ved
troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp
fra de døde. 13 Dere var døde på grunn av
misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og
blod. Men han gjorde dere levende sammen
med Kristus da han tilga oss alle våre
misgjerninger. 14 Gjeldsbrevet mot oss slettet
han, det som var skrevet med lovbud; han tok
det bort fra oss da han naglet det til
korset. 15 Han kledde maktene og
åndskreftene nakne og stilte dem fram til
spott og spe da han viste seg som seierherre
over dem på korset.

Dødskreftene: Avgudene
Rom 1
• I stedet for å basere våre liv på Gud, vender
vi oss til det skapte for trygghet, mening,
kontroll, lykke, anerkjennelse,
• Problemet er ikke lengselen etter disse
• Men at vi lar tingene ta Guds plass

• … da
• blinder de oss – «formørket» (v. 21)
• binder de oss – «slaver» (v.25)
• Erstatningene får MAKT og ØDELEGGER

Dødskrefter

Kjærlighet
Rikdom
Makt
Suksess
Ære

Dødskreftene og livskreftene

Maktenes våpen:
Skyldbrevet ‐ borte

«Djevelen» vs. «Gud»
«Verden» vs. «Guds kongerike»
«Kjødet» vs. «det nye mennesket»

Ny status
‐ ny Herre
Kjøpt og overført
inn i nytt rike
Nytt menneske
skal leve nytt liv
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Spørsmål 23.01
• Vi hører lite skeptiske stemmer her. Hvilke «skeptikere» er det egentlig dere
henvender dere til?
Det er ulike skeptikere vi har i tanken
1. De som spør hvilke mening i alle dager har Jesus død?
2. De som hevder at Jesu død og korset er meningsløs forestilling.
3. De som spør fra andre livssyn om hvordan Jesus døde kan gi mening som frelsesmiddel
4. Der som fra kristen og sekulært perspektiv hevder at tanken om stedfortredende soning er
moralsk forkastelig forestilling (kommer senere)
• I dag fokus på klassiske forsoningslære, «kamp seier modellen»
• Neste gang den subjektive,
• Tredje gang den objektive,

• Dere hoppet fra naturalisme over til det kristne svaret, uten å ha argumentert mot
naturalismen, eller for det kristne svaret: Det var ingen «bro» av argumenter for
hvorfor vi skulle starte med det kristne perspektivet.

• Det er helt riktig: Dette er ikke stedet for å argumentere mot andre livssyn, eller for det kristne.
Spørsmålet her er ikke om det er SANT, men om det er MENINGSFULLT. Vi ønsker å vise det
som meningsfullt ut fra egne premisser.

Spørsmål forts
• Dere nevnte Adam og Eva, og syndefallet, og hvordan dette ble
starten på dødskreftenes herjing. Men hvordan kan det mening at
deres valg skal får slike konsekvenser for oss?
• Vi tenker individualistisk, menge kulturer tenker kollektivistisk, fellesskapet
æres eller skades. Bibelen her er nærmere kollektivt perspektiv: Våre liv er
viklet inn i hverandre, vi arver hverandres problemer
• En konges dårlige valg og vesen skader hele hans rike, og ofte i generasjoner
• En fars overgrep skader tilliten som våre liv er avhengige av; relasjonene vil
ikke fungere, man styres av frykt, mistenksomhet og må selv skape trygghet.
Tillit er grunnvilkår for menneskelig samfunn og velvære; når tilliten
forsvinner, drives vi nedover mot dyrenes nivå hvor vi styres av egen frykt og
behov.

• Er dødskreftene det som vi ellers kaller «arvesynd»?

