
 

Kristus vårt liv, beskriver det nye livet vi har i Jesus, med alle muligheter og 
kvaliteter som ligger der. 

Paulus vitner om sin relasjon til Jesus (Fil 3:7-12) 
- Å kjenne Kristus - Å vinne Kristus - Å bli funnet i Ham (være i Ham.) - Å Kjenne 

Ham og kraften av hans oppstandelse -  Bli ham lik - Å være grepet av Jesus. 

Jeg i Kristus - Kristus i meg 
- Våre liv er skjult med Kristus. Det er frelsesgrunnlaget og rettferdiggjørelsen. 
- «For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.» Kol 3;27 
- Kristus vil leve sitt liv i oss og gjennom oss. Det er helliggjørelse.  
- Vi har begynt på et liv som i sitt vesen er overnaturlig.  
- Det nye livet er født og kan leves, men i erkjennelse av at vi er underveis 
- Hvis du er eier av ei gullgruve, så eier du alt det som er vunnet ut, men også 

det som du enda ikke har hentet ut.  Kristuslivet rommer så mye, og vi har 
mere å hente ut av alle de skattene vi har i Kristus. 

Kristus - vår fred 
- Fredfyrsten.  Fredens Gud - Fredens rike  (ikke vredens) 
- Guds ledelse gjennom å «få fred for noe» 
Kristus - vår glede 
- Guds rike er et gledens rike. Glede er en del av Guds natur. 
- Gleden er hos Gud 
Kristus vår frihet 
- Vi kan være bundet av f. eks: synd, religiøsitet, dårlige vaner m.m. 
- Jesus kan og vil sette fri 

Husk: Dette er ikke Guds krav til oss, men Guds kraft til oss.
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Kol. 3:3-4, 27 
Kristus, vårt liv… 

Fil. 3: 7-12  
Relasjon til Kristus 

Kol 3:3  
Skjult i Kristus 

Kol. 3:27 
Ikledd Kristus i dåp 

Gal. 2:20 
Kristus lever i meg 

2. Pet. 1:4 
Guddommelig natur  

 Fred 
Ef. 2;14.  

1. Tess. 5;23 -  
Rom. 5:1 

Glede 
Rom. 14:17 
Salme 16:11 

Luk 10:20 

Frihet 
Joh. 8:36 
Gal. 5:1 

Luk. 4:18

HVORDAN VIL DU 
BESKRIVE DIN RELASJON 

TIL JESUS?

1
HVA TENKER DU/DERE OM 
AT DU ER I KRISTUS, OG AT 

KRISTUS ER I DEG?

2
HVORDAN KAN VI HJELPE 
HVERANDRE TIL Å HENTE 
UT MERE AV SKATTENE I 

KRISTUSLIVET?

3

Fokus i høst: Liv og Lengsel
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