Alle ting gjort nye
Paulus forklarer hvor mektig Guds kjærlighet faktisk er og beskriver hvordan
den kan endre dem som lar seg påvirke av kjærligheten:
«For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle
døde. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg
selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Så kjenner vi ikke lenger
noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis,
så kjenner vi ham ikke lenger slik. Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning.
Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! Men alt er av Gud, han som ved
Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var
Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem
deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss» (2.
Korinterne 5,14-19).
Diskuter denne teksten for å finne frem til det utrolig vakre budskapet ved hjelp
av disse spørsmålene:
Hvilken kraft er det som motiverer gjennom evangeliet? ___________________
Hvordan vil vi se på mennesker når vi forstår at Jesus døde for alle, og på hvilke
måter vil vi slutte å tenke på andre? ______________________________________
Hvordan er Gud innstilt overfor verden, og hvordan reagerer han på våre
forbrytelser (synder)? __________________________________________________
Hvor mange sider av vårt liv blir gjort nye når vi lar oss forsone med Gud som
et svar på hans forsoning med oss? _____________________________________
_____________________________________________________________________.

Det var gjennom et liv fylt med kjærlighet, en
selvoppofrende død og hjemkomsten til Faderen at Jesus
gav hele menneskeheten en mulighet til frelse.
Som den første mannen representerte Adam menneskeheten som vår leder.
Gjennom Adam styrtet menneskeheten ned i synd, skyld og død. I 1. Korinterne
15 forklarer Paulus at Jesus kom til vår verden for å ta rollen som: «den siste Adam
… det andre mennesket … det himmelske mennesket». Han kom for å gjenreise
det Adam hadde ødelagt: «Fordi døden kom ved et menneske (Adam), er også
de dødes oppstandelse kommet ved et menneske (Jesus)» (vers 21-22). Paulus
sammenligner Jesus og Adam, og skiller mellom de to menneskelige karakterer
de står for. Adam var ansvarlig for menneskehetens fall, mens Jesus var vår frelser.
Hver enkelt av oss kan selv velge hvem av de to menneskene vi ønsker å identifisere
oss med. Paulus sier om de som velger det andre mennesket: «Slik det første
jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er,
slik skal også de himmelske være. På samme måte som vi har båret det jordiske
menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde» (vers 48-49). Med
andre ord: De som identifiserer seg med Jesus vil bli formet på ny i hans bilde.

10 Nye skapninger i Kristus

OPPLEV
Ved tro velger jeg å identifisere meg med Kristus. Jeg
ønsker at han skal representere meg ovenfor Gud som
det menneske jeg ønsker å være ved Guds nåde.
Bibelen sier klart og tydelig at Gud sendte Jesus inn i verden for å leve et liv i
kjærlighet slik jeg burde ha levd, for å dø den død min skyld krevde og for å stå
opp fra de døde og beseire synd på mine vegne. Fra og med i dag vil jeg ha tillitt
til ham, identifisere meg med ham og gi mitt liv til ham.
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Først og fremst gir Paulus uttrykk for at når vi forstår og tar imot Kristi kjærlighet,
vil den utøve en kraft som kan forandre alle sider av livet. Vi slutter med å leve
bare for oss selv og begynner å leve for ham. Hans kjærlighet er vårt motiv. Og
vi forholder oss ikke bare til andre «på menneskelig vis» – for vi er ikke styrt av
vår naturlige egoisme. Nei, vi ser dem mer og mer i lys av det faktum at Jesus
døde for dem, og vi forholder oss til dem som om de er forsont med Gud og
alt er mulig ved hans nåde.
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Det er ikke ved våre gode gjerninger at vi gjør oss fortjent til frelsen. Men
gjennom tro mottar vi den som en gave Jesus allerede har vunnet for oss. Og
han lærer oss hvordan vi best mulig kan gjøre godt mot andre mennesker.

Objektive fakta om evangeliet
Evangeliet om Jesus er gode nyheter, ikke gode råd. Forskjellen mellom nyheter
og råd er at nyheter forteller om fortiden, mens råd har med fremtiden å gjøre.
Nyheter forteller hva som har blitt gjort, mens råd forteller hva som bør gjøres. Alle
religioner, livssyn og all psykoterapi menneskeheten kjenner til, gir råd for hvordan
vi kan bedre hjelpe eller lege oss selv. Det er mange som i god tro søker hjelp i
disse metodene, men alle dreier seg om hva et menneske med en ødelagt moral
bør gjøre for å reparere seg selv. Felles for dem er at de leter etter en løsning i
mennesket selv.
Men det finnes ett unntak: evangeliet, de gode nyhetene om Jesus Kristus.
Les og diskuter 1. Korinterne 15,1-4. Hva er, ifølge Paulus, det mest grunnleggende
innholdet i evangeliet?
________________________________________________________________________
Budskapet, løsningene og medisinen i evangeliet om Kristus er radikalt forskjellig
fra alt menneskeheten har funnet på (1. Korinterne 1,18-25). Det har til hensikt å
snu menneskets oppmerksomhet utover og dreie fokus mot en redningsmann. Ved

å rette blikket mot én som gir ubetinget kjærlighet, tilgivelse og nåde, kan vi oppleve
en dyp og varig forandring innenfra (2. Korinterne 5,14-21). Evangeliet forteller oss hva
Gud allerede har gjort for oss gjennom Kristus, og inviterer oss til å stole på ham (Titus
3,3-8). Det er gode nyheter om hva han har gjort for oss, ikke hva vi trenger å utrette.
Og det han har gjort for oss, er utrolig vakkert, godt og fullkomment.

Det er slik Paulus oppsummerer hele evangeliet. De historiske og konkrete målene
Jesus oppnådde som en del av menneskeheten, viser oss de gode nyhetene om
hva Gud har gjort for alle mennesker. Gud har gjort dette selv om vi ikke har gjort
noe for å fortjene det, men «fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet».

Ifølge evangeliet er hele redningsplanen for menneskeheten allerede utført gjennom
historien om Jesus Kristus. Det er gjennom Jesus vi kan se evangeliets objektive fakta.
Han ble født som et menneske og levde et alminnelig liv, men det var fylt til randen av
uselvisk kjærlighet. Han døde for våre synder, stod opp fra de døde og vendte tilbake
til himmelen, hvor han sitter ved Faderens høyre hånd (Efeserne 1,3-7; 2,1-10). Alt dette
gjorde han som menneske, og på den måten skapte han en ny menneskelig natur for
oss (1. Korinterne 15,21-22.45-47). Det er nettopp derfor Paulus forteller oss at Jesu
liv og gjerning angår hele menneskeheten (1. Timoteus 4,10). Paulus hevdet at Jesu
fullkomne liv representerer alle menneskers liv, at hans død på korset representerer
alle menneskers død, og at oppstandelsen og himmelfarten er et frempek mot alle
menneskers oppstandelse og ferd til himmelen (Galaterne 2,20; 2. Korinterne 5,14-15).

Troens subjektive respons

• Paulus skriver om «Guds herlighet» (Romerne 3,23). Det er en herlighet som allerede
var til før den kunne bli en del av vår virkelighet.

Med det Kristus allerede har oppnådd som grunnmur, bygger Paulus videre og
forklarer hva det har å si for oss. Det er Guds hensikt at de objektive fakta i
frelsen gjennom Kristus skal bli en del av den subjektive opplevelsen vi kjenner
i våre hjerter og liv. Paulus forklarer at troen er nøkkelen til frelsen som ble til
virkelighet gjennom Kristus. Mennesker som tror på evangeliet, vil ikke tenke ut
nye fakta, men vil tro på, stole på og identifisere seg med de fakta som allerede
er sannhet gjennom Jesus.
Diskuter Galaterne 2,20, 2. Timoteus 1,8-10 og Titus 2,11-14. Ved å svare på de
følgende spørsmålene vil sannhetene som ligger i disse skriftene lettere komme
til syne:
Hvem ble korsfestet sammen med Jesus? ____________________________________

• Paulus skriver også om det nye livet som ble «skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem» (Efeserne 2,10).
De gode gjerningene Gud har lagt til rette for oss, er allerede utført gjennom Jesus
Kristus. Vi kan ta del i dem nå etter at de ble utført av ham.

Hva er motivet bak det nye livet i troen på Kristus? ____________________________

• Paulus sier at Jesus «er død for alle, derfor er de alle døde» (2. Korinterne 5,14). I
sin død var han en representant for alle andre. Ved å dø tok han konsekvensen av hele
menneskeartens skyld, ikke bare for oss, men også som oss.

Hva har våre handlinger å si for Guds frelse gjennom Jesus? ______________________

• Til slutt sier Paulus at «Gud er rik på barmhjertighet. Fordi Han elsket oss med så
stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av
våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra
døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham» (Efeserne 2,4-6). Jesus
døde, men stod opp fra graven og for opp til himmelen. Siden han er i himmelen, er
vi der gjennom han som vår representant.

Gode handlinger gjør ikke at vi fortjener frelse, men hva lærer Guds nåde oss om
hvordan vi skal leve i dag?

Alle bibeltekster er hentet fra Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011.

Gud reddet oss (fortid), og samtidig gjorde han også « _______________ oss med
en hellig _________________.»

Hvor mange mennesker får se Guds nåde og kan ta imot frelsen? _______________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Det er ikke ved våre gode gjerninger at vi gjør oss fortjent til frelsen. Men
gjennom tro mottar vi den som en gave Jesus allerede har vunnet for oss. Og
han lærer oss hvordan vi best mulig kan gjøre godt mot andre mennesker.

Objektive fakta om evangeliet
Evangeliet om Jesus er gode nyheter, ikke gode råd. Forskjellen mellom nyheter
og råd er at nyheter forteller om fortiden, mens råd har med fremtiden å gjøre.
Nyheter forteller hva som har blitt gjort, mens råd forteller hva som bør gjøres. Alle
religioner, livssyn og all psykoterapi menneskeheten kjenner til, gir råd for hvordan
vi kan bedre hjelpe eller lege oss selv. Det er mange som i god tro søker hjelp i
disse metodene, men alle dreier seg om hva et menneske med en ødelagt moral
bør gjøre for å reparere seg selv. Felles for dem er at de leter etter en løsning i
mennesket selv.
Men det finnes ett unntak: evangeliet, de gode nyhetene om Jesus Kristus.
Les og diskuter 1. Korinterne 15,1-4. Hva er, ifølge Paulus, det mest grunnleggende
innholdet i evangeliet?
________________________________________________________________________
Budskapet, løsningene og medisinen i evangeliet om Kristus er radikalt forskjellig
fra alt menneskeheten har funnet på (1. Korinterne 1,18-25). Det har til hensikt å
snu menneskets oppmerksomhet utover og dreie fokus mot en redningsmann. Ved

å rette blikket mot én som gir ubetinget kjærlighet, tilgivelse og nåde, kan vi oppleve
en dyp og varig forandring innenfra (2. Korinterne 5,14-21). Evangeliet forteller oss hva
Gud allerede har gjort for oss gjennom Kristus, og inviterer oss til å stole på ham (Titus
3,3-8). Det er gode nyheter om hva han har gjort for oss, ikke hva vi trenger å utrette.
Og det han har gjort for oss, er utrolig vakkert, godt og fullkomment.

Det er slik Paulus oppsummerer hele evangeliet. De historiske og konkrete målene
Jesus oppnådde som en del av menneskeheten, viser oss de gode nyhetene om
hva Gud har gjort for alle mennesker. Gud har gjort dette selv om vi ikke har gjort
noe for å fortjene det, men «fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet».

Ifølge evangeliet er hele redningsplanen for menneskeheten allerede utført gjennom
historien om Jesus Kristus. Det er gjennom Jesus vi kan se evangeliets objektive fakta.
Han ble født som et menneske og levde et alminnelig liv, men det var fylt til randen av
uselvisk kjærlighet. Han døde for våre synder, stod opp fra de døde og vendte tilbake
til himmelen, hvor han sitter ved Faderens høyre hånd (Efeserne 1,3-7; 2,1-10). Alt dette
gjorde han som menneske, og på den måten skapte han en ny menneskelig natur for
oss (1. Korinterne 15,21-22.45-47). Det er nettopp derfor Paulus forteller oss at Jesu
liv og gjerning angår hele menneskeheten (1. Timoteus 4,10). Paulus hevdet at Jesu
fullkomne liv representerer alle menneskers liv, at hans død på korset representerer
alle menneskers død, og at oppstandelsen og himmelfarten er et frempek mot alle
menneskers oppstandelse og ferd til himmelen (Galaterne 2,20; 2. Korinterne 5,14-15).

Troens subjektive respons

• Paulus skriver om «Guds herlighet» (Romerne 3,23). Det er en herlighet som allerede
var til før den kunne bli en del av vår virkelighet.

Med det Kristus allerede har oppnådd som grunnmur, bygger Paulus videre og
forklarer hva det har å si for oss. Det er Guds hensikt at de objektive fakta i
frelsen gjennom Kristus skal bli en del av den subjektive opplevelsen vi kjenner
i våre hjerter og liv. Paulus forklarer at troen er nøkkelen til frelsen som ble til
virkelighet gjennom Kristus. Mennesker som tror på evangeliet, vil ikke tenke ut
nye fakta, men vil tro på, stole på og identifisere seg med de fakta som allerede
er sannhet gjennom Jesus.
Diskuter Galaterne 2,20, 2. Timoteus 1,8-10 og Titus 2,11-14. Ved å svare på de
følgende spørsmålene vil sannhetene som ligger i disse skriftene lettere komme
til syne:
Hvem ble korsfestet sammen med Jesus? ____________________________________

• Paulus skriver også om det nye livet som ble «skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem» (Efeserne 2,10).
De gode gjerningene Gud har lagt til rette for oss, er allerede utført gjennom Jesus
Kristus. Vi kan ta del i dem nå etter at de ble utført av ham.

Hva er motivet bak det nye livet i troen på Kristus? ____________________________

• Paulus sier at Jesus «er død for alle, derfor er de alle døde» (2. Korinterne 5,14). I
sin død var han en representant for alle andre. Ved å dø tok han konsekvensen av hele
menneskeartens skyld, ikke bare for oss, men også som oss.

Hva har våre handlinger å si for Guds frelse gjennom Jesus? ______________________

• Til slutt sier Paulus at «Gud er rik på barmhjertighet. Fordi Han elsket oss med så
stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av
våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra
døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham» (Efeserne 2,4-6). Jesus
døde, men stod opp fra graven og for opp til himmelen. Siden han er i himmelen, er
vi der gjennom han som vår representant.

Gode handlinger gjør ikke at vi fortjener frelse, men hva lærer Guds nåde oss om
hvordan vi skal leve i dag?

Alle bibeltekster er hentet fra Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011.

Gud reddet oss (fortid), og samtidig gjorde han også « _______________ oss med
en hellig _________________.»

Hvor mange mennesker får se Guds nåde og kan ta imot frelsen? _______________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Det er ikke ved våre gode gjerninger at vi gjør oss fortjent til frelsen. Men
gjennom tro mottar vi den som en gave Jesus allerede har vunnet for oss. Og
han lærer oss hvordan vi best mulig kan gjøre godt mot andre mennesker.

Objektive fakta om evangeliet
Evangeliet om Jesus er gode nyheter, ikke gode råd. Forskjellen mellom nyheter
og råd er at nyheter forteller om fortiden, mens råd har med fremtiden å gjøre.
Nyheter forteller hva som har blitt gjort, mens råd forteller hva som bør gjøres. Alle
religioner, livssyn og all psykoterapi menneskeheten kjenner til, gir råd for hvordan
vi kan bedre hjelpe eller lege oss selv. Det er mange som i god tro søker hjelp i
disse metodene, men alle dreier seg om hva et menneske med en ødelagt moral
bør gjøre for å reparere seg selv. Felles for dem er at de leter etter en løsning i
mennesket selv.
Men det finnes ett unntak: evangeliet, de gode nyhetene om Jesus Kristus.
Les og diskuter 1. Korinterne 15,1-4. Hva er, ifølge Paulus, det mest grunnleggende
innholdet i evangeliet?
________________________________________________________________________
Budskapet, løsningene og medisinen i evangeliet om Kristus er radikalt forskjellig
fra alt menneskeheten har funnet på (1. Korinterne 1,18-25). Det har til hensikt å
snu menneskets oppmerksomhet utover og dreie fokus mot en redningsmann. Ved

å rette blikket mot én som gir ubetinget kjærlighet, tilgivelse og nåde, kan vi oppleve
en dyp og varig forandring innenfra (2. Korinterne 5,14-21). Evangeliet forteller oss hva
Gud allerede har gjort for oss gjennom Kristus, og inviterer oss til å stole på ham (Titus
3,3-8). Det er gode nyheter om hva han har gjort for oss, ikke hva vi trenger å utrette.
Og det han har gjort for oss, er utrolig vakkert, godt og fullkomment.

Det er slik Paulus oppsummerer hele evangeliet. De historiske og konkrete målene
Jesus oppnådde som en del av menneskeheten, viser oss de gode nyhetene om
hva Gud har gjort for alle mennesker. Gud har gjort dette selv om vi ikke har gjort
noe for å fortjene det, men «fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet».

Ifølge evangeliet er hele redningsplanen for menneskeheten allerede utført gjennom
historien om Jesus Kristus. Det er gjennom Jesus vi kan se evangeliets objektive fakta.
Han ble født som et menneske og levde et alminnelig liv, men det var fylt til randen av
uselvisk kjærlighet. Han døde for våre synder, stod opp fra de døde og vendte tilbake
til himmelen, hvor han sitter ved Faderens høyre hånd (Efeserne 1,3-7; 2,1-10). Alt dette
gjorde han som menneske, og på den måten skapte han en ny menneskelig natur for
oss (1. Korinterne 15,21-22.45-47). Det er nettopp derfor Paulus forteller oss at Jesu
liv og gjerning angår hele menneskeheten (1. Timoteus 4,10). Paulus hevdet at Jesu
fullkomne liv representerer alle menneskers liv, at hans død på korset representerer
alle menneskers død, og at oppstandelsen og himmelfarten er et frempek mot alle
menneskers oppstandelse og ferd til himmelen (Galaterne 2,20; 2. Korinterne 5,14-15).

Troens subjektive respons

• Paulus skriver om «Guds herlighet» (Romerne 3,23). Det er en herlighet som allerede
var til før den kunne bli en del av vår virkelighet.

Med det Kristus allerede har oppnådd som grunnmur, bygger Paulus videre og
forklarer hva det har å si for oss. Det er Guds hensikt at de objektive fakta i
frelsen gjennom Kristus skal bli en del av den subjektive opplevelsen vi kjenner
i våre hjerter og liv. Paulus forklarer at troen er nøkkelen til frelsen som ble til
virkelighet gjennom Kristus. Mennesker som tror på evangeliet, vil ikke tenke ut
nye fakta, men vil tro på, stole på og identifisere seg med de fakta som allerede
er sannhet gjennom Jesus.
Diskuter Galaterne 2,20, 2. Timoteus 1,8-10 og Titus 2,11-14. Ved å svare på de
følgende spørsmålene vil sannhetene som ligger i disse skriftene lettere komme
til syne:
Hvem ble korsfestet sammen med Jesus? ____________________________________

• Paulus skriver også om det nye livet som ble «skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem» (Efeserne 2,10).
De gode gjerningene Gud har lagt til rette for oss, er allerede utført gjennom Jesus
Kristus. Vi kan ta del i dem nå etter at de ble utført av ham.

Hva er motivet bak det nye livet i troen på Kristus? ____________________________

• Paulus sier at Jesus «er død for alle, derfor er de alle døde» (2. Korinterne 5,14). I
sin død var han en representant for alle andre. Ved å dø tok han konsekvensen av hele
menneskeartens skyld, ikke bare for oss, men også som oss.

Hva har våre handlinger å si for Guds frelse gjennom Jesus? ______________________

• Til slutt sier Paulus at «Gud er rik på barmhjertighet. Fordi Han elsket oss med så
stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av
våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra
døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham» (Efeserne 2,4-6). Jesus
døde, men stod opp fra graven og for opp til himmelen. Siden han er i himmelen, er
vi der gjennom han som vår representant.

Gode handlinger gjør ikke at vi fortjener frelse, men hva lærer Guds nåde oss om
hvordan vi skal leve i dag?

Alle bibeltekster er hentet fra Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011.

Gud reddet oss (fortid), og samtidig gjorde han også « _______________ oss med
en hellig _________________.»

Hvor mange mennesker får se Guds nåde og kan ta imot frelsen? _______________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Alle ting gjort nye
Paulus forklarer hvor mektig Guds kjærlighet faktisk er og beskriver hvordan
den kan endre dem som lar seg påvirke av kjærligheten:
«For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle
døde. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg
selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Så kjenner vi ikke lenger
noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis,
så kjenner vi ham ikke lenger slik. Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning.
Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! Men alt er av Gud, han som ved
Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var
Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem
deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss» (2.
Korinterne 5,14-19).
Diskuter denne teksten for å finne frem til det utrolig vakre budskapet ved hjelp
av disse spørsmålene:
Hvilken kraft er det som motiverer gjennom evangeliet? ___________________
Hvordan vil vi se på mennesker når vi forstår at Jesus døde for alle, og på hvilke
måter vil vi slutte å tenke på andre? ______________________________________
Hvordan er Gud innstilt overfor verden, og hvordan reagerer han på våre
forbrytelser (synder)? __________________________________________________
Hvor mange sider av vårt liv blir gjort nye når vi lar oss forsone med Gud som
et svar på hans forsoning med oss? _____________________________________
_____________________________________________________________________.

Det var gjennom et liv fylt med kjærlighet, en
selvoppofrende død og hjemkomsten til Faderen at Jesus
gav hele menneskeheten en mulighet til frelse.
Som den første mannen representerte Adam menneskeheten som vår leder.
Gjennom Adam styrtet menneskeheten ned i synd, skyld og død. I 1. Korinterne
15 forklarer Paulus at Jesus kom til vår verden for å ta rollen som: «den siste Adam
… det andre mennesket … det himmelske mennesket». Han kom for å gjenreise
det Adam hadde ødelagt: «Fordi døden kom ved et menneske (Adam), er også
de dødes oppstandelse kommet ved et menneske (Jesus)» (vers 21-22). Paulus
sammenligner Jesus og Adam, og skiller mellom de to menneskelige karakterer
de står for. Adam var ansvarlig for menneskehetens fall, mens Jesus var vår frelser.
Hver enkelt av oss kan selv velge hvem av de to menneskene vi ønsker å identifisere
oss med. Paulus sier om de som velger det andre mennesket: «Slik det første
jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er,
slik skal også de himmelske være. På samme måte som vi har båret det jordiske
menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde» (vers 48-49). Med
andre ord: De som identifiserer seg med Jesus vil bli formet på ny i hans bilde.

10 Nye skapninger i Kristus

OPPLEV
Ved tro velger jeg å identifisere meg med Kristus. Jeg
ønsker at han skal representere meg ovenfor Gud som
det menneske jeg ønsker å være ved Guds nåde.
Bibelen sier klart og tydelig at Gud sendte Jesus inn i verden for å leve et liv i
kjærlighet slik jeg burde ha levd, for å dø den død min skyld krevde og for å stå
opp fra de døde og beseire synd på mine vegne. Fra og med i dag vil jeg ha tillitt
til ham, identifisere meg med ham og gi mitt liv til ham.
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Først og fremst gir Paulus uttrykk for at når vi forstår og tar imot Kristi kjærlighet,
vil den utøve en kraft som kan forandre alle sider av livet. Vi slutter med å leve
bare for oss selv og begynner å leve for ham. Hans kjærlighet er vårt motiv. Og
vi forholder oss ikke bare til andre «på menneskelig vis» – for vi er ikke styrt av
vår naturlige egoisme. Nei, vi ser dem mer og mer i lys av det faktum at Jesus
døde for dem, og vi forholder oss til dem som om de er forsont med Gud og
alt er mulig ved hans nåde.

SETT SAMMEN

utforsk • sett sammen • opplev

Alle ting gjort nye
Paulus forklarer hvor mektig Guds kjærlighet faktisk er og beskriver hvordan
den kan endre dem som lar seg påvirke av kjærligheten:
«For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle
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noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis,
så kjenner vi ham ikke lenger slik. Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning.
Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! Men alt er av Gud, han som ved
Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var
Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem
deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss» (2.
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Diskuter denne teksten for å finne frem til det utrolig vakre budskapet ved hjelp
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Hvilken kraft er det som motiverer gjennom evangeliet? ___________________
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forbrytelser (synder)? __________________________________________________
Hvor mange sider av vårt liv blir gjort nye når vi lar oss forsone med Gud som
et svar på hans forsoning med oss? _____________________________________
_____________________________________________________________________.

Det var gjennom et liv fylt med kjærlighet, en
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