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Avhengighet - villet og ubevisst

● Lunsjsamtale menneskelig avhengighet 

● Parallell til troslivet
○ Er vi blitt avhengige av ting i verden - 

som hindrer oss fra å tilbe Gud??
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Kraften som reiste opp Jesus bor i oss

● Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de 
døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere. (Rom 8,11)

● Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og 
vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. (Joh 14,23)

● Hvor er kraften i oss, oss kristne i Vesten/Norge??



“Det jeg vil, gjør jeg ikke.” 
    (Rom 7)

14 For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt 
til trell under synden.

15 Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg 
ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg.

16 Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold i at 
den er god.

17 Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor 
i meg.

18 For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor ikke noe godt. For 
viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke.

19 Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg 
ikke vil, det gjør jeg.

20 Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør 
det, men synden som bor i meg.

21 Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at 
det onde ligger meg for hånden.

22 For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til 
Guds lov.

23 Men i lemmene mine ser jeg en annen lov, som strider mot 
loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som 
er i mine lemmer.

24 Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens 
legeme?

25 Gud være takk, ved Jesus Kristus, vår Herre! Jeg, som jeg er, 
tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.











Hvorfor ser vi ikke mer av Gud og hans kraft?

● Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir 
Guds fiende. (Jak 4,4b)

● 23 Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han bød 
oss. 24 Den som holder fast på hans bud, blir i ham, og han i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i 
oss: av den Ånd som han ga oss. (1. Joh 3,23-24)

○ Å ikke leve NT-budene er synd mot Gud.
■ Også synd selv om ikke gjort med vilje.

● 10 For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft!

11 Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. (Ef 6,10-11)



Ikke av verden, men av Gud
● Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de 

døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere. (Rom 8,11)

● Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og 
vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. (Joh 14,23)

● Hvor er kraften i oss, oss kristne i Vesten/Norge? Vi må ned på kne for Gud og be han hjelpe oss!

● 26 Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og 
minne dere om alt det som jeg har sagt dere.

27 Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. (Joh 14,26-27)



● 1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i 
Kristus Jesus.

2 For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg 
fra syndens og dødens lov. (Rom 8,1-2)

● Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen 
skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som 
gjør at vi roper: Abba, Far! (Rom 8,15)

● Ned på kne - tilbe og tilby deg!

Stig fram for Herren!


