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Finn din plass – som Jesu etterfølger.  
 
Forrige gang ble du oppfordret til å finne din plass ved korset hos Jesus. Men livet med Jesus stopper ikke der. Etter sin død 
på korset stod han opp igjen, og han fortsatte sin gjerning i mennesker – helt til i dag. Her ønsker Jesus å ha deg, som en 
etterfølger som går i hans fotspor og blir preget av ham. 

 
Les Rom.5,18-6,18 (Håper du har tid til å lese dette før du går på cellegruppa. Innholdet kan være vanskelig å få 
tak i ved én gangs høytlesning.) 

 
Først et viktig bibelsk prinsipp 
Rom,5,20: ”Men der synden ble stor, ble nåden enda større!” = jo større synd, jo større nåde. 
Det er ikke slik at når synden øker og øker, må nåden til slutt gi opp og si: ”Nå makter jeg ikke mer. Synden din ble for stor.” 
For et menneske som bekjenner sin synd og lever i lyset∗, vil alltid nåden være større enn synden. 
 
Det er utrolig radikalt, og ganske risikabelt. Da kan vi jo bare fortsette å synde! Da er det ett fett hvordan jeg lever. Jeg kan 
synde så mye jeg bare vil, nåden er jo større! 
Paulus ser problemet. Bare les Rom.6,1 igjen. ”Skal vi fortsette å synde?” spør han, og gir et kort og et langt svar. Det korte 
er: ”Slett ikke!” eller ”Langt derifra!”, mens det lange finner du i de følgende versene. 
 
Dere er døde for synden 
Da du ble en kristen – i dåpen (v.3) eller ved å ta imot Jesus og tro på han i ”voksen” alder – døde du. I utgangspunktet høres 
ikke det så positivt ut. Pga. syndefallet er vi av naturen syndige og er på vei til fortapelsen. Vår natur klarer ikke å 
tilfredsstille Gud, men er veldig flink til å synde. Eneste løsningen er å tro på Jesus. Det som da skjer, er at vi flytter inn ”i 
Kristus”. Så når han dør for våre synder, så dør vi. Les v.6-7 igjen. Den som er død, kan ikke bli dømt for sine handlinger. 
Du er død i Kristus – død for synden. 
 
Dere er levende for Gud i Kristus Jesus 
Du er ikke bare død, men også levende. Forvirrende? Som kristne er vi ”i Kristus”. Vårt gamle menneske døde med ham, 
men Jesus stod opp igjen, og nå skal vi også leve med ham! For Gud er ditt gamle menneske dødt. For Gud er du levende i 
Kristus. Gal.2,20 sier: ”Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” 
 
Dette får konsekvenser 
Les v.11-14 igjen. Siden dere er døde for synden, skal dere ikke la synden herske i dere. Siden dere er levende for Kristus, 
skal dere også leve for ham! Dette skjer ikke over natten. I kristne termer kalles dette for helliggjørelse. Det finnes også et 
teologisk begrep som sier: ”Bli det du er” I Kol.3,12f finner vi et konkret eksempel: 
”Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham.” – dere er hellige. Ufortjent, bare av nåde. 
” Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, så dere bærer 
over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi 
hverandre.” – lev derfor hellig. 
 
Dere er hellige, lev derfor hellig – bli det du er. Å være død for synden og levende for Kristus får praktiske konsekvenser i 
din hverdag. Det handler om å leve for Jesus, finne sin plass som hans etterfølger og gå i hans fotspor. Ønsker du å være der? 

 
! Var det noe i denne teksten som var vanskelig, uforståelig, provoserende eller kanskje litt bra? Del tanker  

som denne teksten gav deg med de andre i gruppa. 
! Påstand: ”Du skal ikke leve hellig for å bli hellig, men du skal leve hellig fordi du er gjort hellig.” Er du enig? 

Hva er forskjellen?  
! Selv om vi er levende for Kristus, og døde for synden, opplever vi likevel at synden er en realitet i våre liv. 

Hvordan skal vi forholde oss til det? Er vi ikke gode nok kristne da? 
! Hva ligger i begrepet ”i Kristus”? Vet du om flere bibelvers som sier noe om det? 
 
 
Utfordring: Skriv ned Rom.5,20b-21; 6,11; Gal.2,20 og/eller 2.Kor.5,17 på  Post It lapper og heng de et sted du  

     leser dem. Takk Gud for hans nåde og be om at du får leve for han akkurat den dagen. ☺ 
 
 
 Tilbedelse:  

Dyraste Jesus, deg vil eg elska.     Gjev meg, å Jesus, meir av ditt tålmod,  Ta mine hender, ta mine føter! 
Like til døden elska du meg.          meir av ditt milde, audmjuke sinn!  Auga og øyra ta, Herre kjær! 
Deg vil eg lyda, deg vil eg tena,    Gjev du meg kjærleik, mot til forsaking!  Heile mitt hjarta vil eg deg gjeva. 
gjeva meg villig, Herre, til deg.     Prenta i meg ditt bilete inn!   Din, Herre Jesus, einast eg er. 

                                                
∗ Å leve i lyset vil si at du stiller deg åpen for at Gud kan lyse inn i ditt liv og peke på synd du må ta et oppgjør med. Det er ikke at du skal 
bruke tid og krefter på å lete i ditt eget liv etter synder du sikkert burde ha dårlig samvittighet for. Du skal ikke søke etter dine synder, men 
søk Gud. Så vil Den Hellige Ånd overbevise deg om synd (Joh.16,8), gjennom Bibelen, andre menneskers råd, taler, påminnelser osv. 


