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Salme 1
• Salme 1:3 Salig den.., som ikke går efter
gudløses Råd,
• står på synderes vej eller
• sidder i spotteres lag, men har lyst til
Herrens lov, og som grunder på hans Lov
både dag og nat.
• Han er som et træ, der, plantet ved
Bække, bærer sin frugt til rette tid, og
bladene visner ikke: Alt, hvad han gør, får
han lykke til.

Menneskeord / Guds ord
• Guds ord som nådemiddel og øverste autoritet
• 1 Tess 2:13 da I modtog Guds ord, som I hørte
af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men
som det, det i sandhed er, Guds ord, og det
virker i jer, som tror.
• Heb 4:12 For Guds ord er levende og virksomt og
skarpere end noget tveægget sværd; det
trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og
marv fra ben og er dommer over hjertets tanker
og meninger.

Tre anvendelser af skriften
1. Politisk – civilt Rom 13
2. Tugtemester – opdrager

Gal 3:24 loven var vores opdrager, indtil Kristus
kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro.

3, Underviser – normativ

2 Tim 3:15 - 16 De hellige Skrifter, der kan give dig
visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.
Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til
undervisning, til bevis, til vejledning og til
opdragelse i retfærdighed

Helliggørelse

Frelse - retfærdiggørelse

Målet med rådgivning
• Forvandling 2 Tim 3, 17 så at det
menneske, som hører Gud til, kan blive
fuldvoksent, udrustet til al god gerning.
• Lydighed Joh 7:17 Den, der vil gøre hans
vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud,
eller om jeg taler af mig selv.
• Mening Prædikeren: alle aktiviteter uden
Gud er tomhed. Kol 3:23 Hvad I end gør,
gør det af hjertet – for Herren og ikke for
mennesker.
• Kærlighed 1Tim 1:5 Sigtet med påbuddet
er kærlighed af et rent hjerte, af en god
samvittighed og af en oprigtig tro.

