
Mine tanker styrer mitt liv.
30 år siden jeg le en kristen

Det handler om å se seg selv i den himmelske speilen og ikke i  noen annen..

Intro:

Rom 12:2 Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet 
fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det 
fullkomne.

Eksempel:

Matt 16:13 Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier 
folk at Menneskesønnen er?» 14 De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen 
Jeremia eller en annen av profetene.» 15 «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» 16 Da 
svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» 17 Jesus tok til orde og sa: «Salig er 
du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. 18 
Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal 
ikke få makt over den. 19 Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være 
bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» 20 Så påla han disiplene 
ikke å si til noen at han var Messias. 21 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene 
sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide 
mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. 22 Da tok Peter ham til side 
og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.» 23 Men Jesus snudde 
seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, 
bare for det som mennesker vil.»

- Jesus kjempet med å få disipplene til å tenke riktig

Apg 15:36 Etter en tid sa Paulus til Barnabas: «La oss dra tilbake og besøke våre søsken i alle de 
byene hvor vi har forkynt Herrens ord, for å se hvordan det går med dem.» 37 Barnabas ønsket å ta 
med seg Johannes med tilnavnet Markus. 38 Men Paulus var bestemt på at ham skulle de ikke ta 
med, han som hadde forlatt dem i Pamfylia og ikke gått med dem i arbeidet der. 39 Det ble en så 
bitter strid mellom dem at de skilte lag. Barnabas tok med seg Markus og seilte til Kypros, 

2Konge 5:9 Så kom da Naaman med hester og vogner og stanset ved døren til Elisjas hus. 10 Elisja 
sendte et bud ut til ham og sa: «Gå og vask deg sju ganger i Jordan! Så skal kroppen din bli frisk og du
bli ren.» 11 Da ble Naaman sint og dro bort. Han sa: «Jeg trodde han selv ville komme ut til meg, stå 
fram og påkalle Herren sin Guds navn, føre hånden fram og tilbake over det syke stedet og fri meg fra
sykdommen. 12 Er ikke Abana og Parpar, elvene ved Damaskus, like gode som alle vassdragene i 
Israel? Kunne jeg ikke vaske meg i dem og bli ren?» Så snudde han og dro bort i fullt sinne.

    13 Men Naamans tjenere kom til ham, snakket med ham og sa: «Far, hadde profeten pålagt deg 
noe vanskelig, ville du ikke da ha gjort det? Hvor mye mer nå når han bare sier til deg at du skal vaske



deg og bli ren!» 14 Så dro Naaman ned til Jordan og dukket seg sju ganger i elven, slik gudsmannen 
hadde sagt. Da ble kroppen hans frisk igjen som kroppen til en liten gutt, og han ble ren.

A. Hvorfor er det så viktig å ha et fornyet sinn å tenke riktig.

1. Fordi mine tanker påvirker og kontrollere mitt liv.

- Enhver handling starter med en tanke.

- Rom 12:2 Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet 
fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud,
det fullkomne.

2. fordi det er i mitt sinn kampen mot synden foregår, der er slagmarken.

Alle fristelser starter med en tanke , stolthet,høgmod,baktalelse, begjær og missunnelse

Ef 4:17 Så ber jeg dere inntrengende i Herren: Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres 
tanker er tomhet, 18 deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner
ham jo ikke, og deres hjerter er forherdet. 19 Avstumpet er de blitt, de har gitt seg over til et 
utsvevende liv, de er urene og grådige i alt de gjør.

    20 Men dere er ikke slik, dere har gått i lære hos Kristus. 21 Dere har hørt ham og fått 
opplæring i ham ut fra den sannhet som er i Jesus. 22 Lev da ikke som før, men legg av det 
gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. 23 Bli nye i sjel og sinn! 24 Kle 
dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet.

    25 Legg derfor av løgnen og  snakk sant til hverandre! For vi er hverandres lemmer. 26  Blir 
dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. 27 Gi ikke djevelen rom. 28 
Den som har stjålet, skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne 
hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det.

    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. 30 Gjør ikke 
Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag. 31 
Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. 32 Vær gode 
mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

3. Det er nøkkelen til fred og glede.

Rom 8.6 For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred.

4. Å bli Kristus  lik, og tenke Guds tanker..



Filip 2.5 La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!

Bare du kan kontrollere dine tanker

Du har fjernkontrollen og kan velge kanal.

B. Hva skal til for å få en endring et fornyet sinn?

(Tenk på en manual en bruksanvisning)

1. Mate meg med Guds tanker med sannheten. 

- meditere på Guds ord

- Tenk på en sunn livstil , riktig kosthold, trening og søvn m.m

Rom 8:32 Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er 
dere virkelig mine disipler. 32 Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Sal 119:147-148  Før morgengry roper jeg.
          Jeg venter på ditt ord.
          
    148 Med øynene åpne går jeg inn i hver nattevakt
          for å grunne på ditt ord.

v 97 Hvor høyt jeg elsker din lov!

          Jeg grunner på den hele dagen.

Ord 4:20-22 Min sønn, lytt når jeg taler,

          vend øret til mine ord!

          

    21 Slipp dem aldri av syne,

          bevar dem dypt i ditt hjerte!



          

    22 De er liv for den som finner dem,

          og gir hele kroppen helse.

Ikke tro på alt det du tenker..

Mye av det er ikke sant så ikke gi det noe fokus..

2. Ting som prøver å påvirke dine tanker og oppfattninger.

- Den gamle naturen

- Djevelen

- Denne verdens tankesett , mønster     se på all markedføring « just do it»

1 Joh 2: 16 For alt som er i verden – kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier – det 
er ikke av Far, men av verden.

Dette er vår kamp:

2 kor 10:3-5 For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige 
midler.  4 Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge 
festninger i grus. Vi river ned tankebygninger  5 og alt stort og stolt som reiser seg mot 
kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

Det finnes  en strid i vårt sinn og tanker.

Har ikke lyst til å be eller lese ordet etc.

Festning =løgner jeg tror på.

En av hovedgrunnene til at vi opplever nederlag i livet er at vi ikke klarer å disiplinere 
tankelivet..

Hvordan kommer en fristelse ?



Jakob 1:14-15 Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar. 15 Når lysten er blitt 
svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død.

Fristelse er noe som har pågått over lang tid og har startet med:

1. et begjær.   Det finnes naturlige begjær og perverte begjær.

2. Tvil. Det stilles spørsmål om Guds ords autoritet og begynner å tro på løgner

3. å bli bedratt.  Tenk på en fisker som bruke ulike slags åte for å få fisk.

4. Ulydighet og nederlag  

Den beste medisinene for ikke å falle fristelser:

Salm 119:112 Jeg bøyer hjertet mot dine forskrifter

          for alltid, til evig tid.

3. Fokuser på de rette ting :

1. Tenk på Jesus
2 Tim 2:8 Husk på Jesus Kristus, han som ble reist opp fra de døde og er av Davids ætt. Dette 
er mitt evangelium,

Hebr 12.3 Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette 
og motløse.

2. tenk på andre. ( for det handler ikke om deg)

Filip 2.4 Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres.  5 La samme sinnelag 
være i dere som også var i Kristus Jesus!

Hebr 10:24 La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og 
gode gjerninger.

3. tenk på evigheten.

Kol 3.2 La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.  



Trosbekjennelsen…

Det handler om å se seg selv i den himmelske speilen og ikke i  noen annen..

Det hjerte er fylt av taler munnen.

Det du tror er det du taler..


