Guds ledelse
Søndag 11. marts 2018

Jeriko
Israels folk krydser Jordanfloden – Jos. 3:6-17
Jerikos mure falder – Jos. 6:1-20

Hebr. 5:11-15
11 Det

kunne der siges meget mere om, men det er vanskeligt at
forklare, for I har svært ved at forstå det. 12 I har nu været kristne
i lang tid, og I burde derfor kunne undervise andre, men i stedet
trænger I til igen at blive undervist om de grundlæggende
sandheder i Guds ord. Ja, I er som små børn, der endnu kun tåler
mælk og ikke fast føde. 13 De, der lever af mælk, har svært ved at
forstå Guds planer. De er endnu på begynderstadiet.

Hebr. 5:11-15
14 Men

den faste føde er for de modne kristne, som gennem
øvelse har lært at skelne mellem det rigtige og det forkerte.

Hebr. 5:11-15
14 Men

den faste føde er for de modne kristne, som gennem
øvelse har lært at skelne mellem det rigtige og det forkerte.
Aut. Oversættelse:
14 Men den faste føde er for de fuldvoksne, som ved stadig brug
har opøvet deres evner, så de kan skelne mellem godt og ondt.

Rom. 12:2 Jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i
stedet Guds Ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde
ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne.
Hebr. 10:35-36 Hold fast på jeres frimodighed, for med den har I
udsigt til en stor belønning. I har brug for udholdenhed for at
kunne gøre Guds vilje og få det, som Gud har lovet jer.

Hebr. 4:12 Pas på ikke at være ulydige, for når Gud taler, er der
både liv og kraft i hans ord. De er skarpere end noget tveægget
sværd og er i stand til at trænge ind i hjertets inderste kroge.
Guds ord afslører vores hemmeligste tanker og motiver, og de
sætter skel mellem det sjælelige og det åndelige.

Hebr. 10:23 Lad os urokkeligt holde fast ved det håb om evigt liv,
vi er kommet til tro på. Gud er nemlig trofast og holder, hvad
han har lovet!)

Fil. 12:9-12
9 Jeg

beder om, at jeres kærlighed må blive ved med at vokse, og
at I må få stadig større åndelig forståelse og dømmekraft, 10 så I
kan skønne, hvad der er det væsentlige og træffe de rigtige valg.
Jeg beder om, at I på dommens dag må kunne stå med en ren og
uplettet samvittighed 11 og med rige resultater af de gode
gerninger, som Kristus har udført gennem jer til ære og pris for
Gud.

