
Bare ord?



Jesus kom inn



Rettferdiggjørelse og Helliggjørelse

Rettferdiggjørelse på et øyeblikk 

Helliggjørelse er en prosess. 

Helliggjørelse er at Jesus får slippe til i alle rom



Du er elsket akkurat som du er

men han elsker deg for høyt

til å la deg forbli slik



1 Peter 3.9-12

Til slutt et ord til dere alle: Ha samme 
sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, 
hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke 
ondt med ondt eller hån med hån. Nei, 
velsign heller, for dere er kalt til å arve 
velsignelse.

Den som vil elske livet
og se gode dager,
må holde tungen borte fra det som er 
ondt, og leppene borte fra svikefull tale.

Han må vende seg bort fra det onde
og gjøre det gode,
søke fred og jage etter den.



Jak 3.5-9

Vi legger jo bissel i munnen på en hest 
for at den skal lystre oss, og da kan vi 
styre hele hesten. Ja, selv store skip, som 
drives av sterke vinder, kan med et lite 
ror styres dit styrmannen vil. Slik er det 
også med tungen. Den er en liten 
kroppsdel, men kan skryte av sin store 
makt. 

Ja, en liten ild kan sette den største skog 
i brann! Også tungen er en ild, en 
verden av ondskap blant våre lemmer. 
Den smitter hele kroppen og setter 
livshjulet i brann, og selv blir den satt i 
brann av helvete.



Ef 4,29

La ikke et eneste råttent ord komme 

over leppene. Si bare det som er godt, 

og som bygger opp der det trengs, så 

det kan bli til velsignelse for dem som 

hører på.



Ordspråkene
 La aldri munnen tale falske ord, hold leppene borte fra 

svik (4.24)

 Klok er den som sparer på ord, den forstandige holder 
hodet kaldt. (17.27)

 Den som elsker et rent hjerte og har milde ord på 
leppene, får kongen til venn. (22.11)

 Ord fra en baktaler er som lekre retter. De glir rett ned i 
magen (18.8 og 26.22)

 Som urent sølv utenpå et leirkar, er sleipe lepper og et 
ondt hjerte (26.23)

 En fiende skaper seg til med leppene, men i sitt indre 
bærer han på svik. Gjør han stemmen blid så tro han 
ikke, for sju avskyelige ting har han i hjertet  26.23



Ordspråkene

 Dårens munn blir hans egen undergang, leppene 

blir en snare for ham (18.7)

 Lepper som taler sant, skal bestå for alltid, 

løgnaktig tunge bare en liten stund (12.19)

 De som tenker ut ondt, har svik i hjertet,            

glede får de som råder til fred (12.9)

Milde svar demper sinne, sårende ord vekker 

harme. (15.1)



Ordspråkene

 En legende tunge er et livets tre,

en falsk tunge knuser livsmotet 

(15.4)

 Den rettferdige tenker før han taler,

men ondskap strømmer fra 

urettferdiges munn (15.28)



Jesus kom inn!



De tre silene

 Er det sant?

 Er det godhet?

 Er det nødvendig?



Hebr 3.13

 Dere skal heller oppmuntre hverandre 

hver dag, så lenge det heter «idag», så 

ingen av dere skal la seg bedra av synden 

og bli forherdet



1.Tess.5.12-24

 Livet i menigheten

Vi ber dere søsken: Vis respekt for dem som sliter og 

arbeider blant dere, de som er deres foresatte i Herren, og 

som rettleder dere. Dere skal vise dem den største 

kjærlighet og respekt på grunn av den gjerningen de gjør. 

Lev i fred med hverandre!

Vi oppfordrer dere, søsken: Vis til rette dem som ikke holder 

orden på livet sitt, sett mot i de motløse, ta dere av de 

svake og vær overbærende mot alle.

La ingen gjengjelde ondt mot ondt, men strev alltid etter å 

være gode mot hverandre, ja, mot alle. 



1.Tess.5.12-24

Vær alltid glade

Be uavbrutt

Takk Gud under alle forhold. For dette er er Guds vilje med dere 
i Kristus Jesus

Slukk ikke Ånden

Forakt ikke profetord

men prøv alt og hold fast på det godt

Hold dere borte fra ondskap av alle slag!

Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres 
ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres 
for noe når vår Herre Jesus kommer. Trofast er han som kaller 
dere til dette. Han skal også fullføre det. 



Du la i min munn...

 Bekjennelse

 Lovsang

 Tilbedelse

 Takk

Oppmuntring

 Bønn



Du la i min munn

 Kunnskap

 Tungetale

 Budskap

 Profetord

 Lære



Jesus kom inn


