Å leve som en kristen i en nyhedensk tid
Pornoindustrien
- Pornoens skitne strøm som
forderver en generasjon.
- Mange av begge kjønn utvikler
et forkvaklet syn på samliv,
seksualitet og seg selv.
- 80 % av norske gutter i alderen
13-16 år har sett nettporno.
Kilde: www.barnevakten.no
Bildet: http://www.sykkelblog.net/wpcontent/uploads/Advarsel_Fare.jpg

Å leve som en kristen i en nyhedensk tid
• IKKE MISFORSTÅ!
• Det er 1000vis at positive ting med den digitale verden, internett,
mobiltelefon osv.
• Men det er farer!
• Vær bevisst din bruk av disse!!

Å leve som en kristen i en nyhedensk tid
Trekk som uroer innad i kristenheten
• Manglende kjennskap til og bruk av Guds Ord.
• Unnfallenhet til å vedkjenne seg offentlig hva Guds Ord sier om skapelsen,
fortapelse, samliv osv.
• Mange unge som bekjenner kristen tro, fornekter den i praksis ved å leve i
konflikt med Guds Ord når det samliv for ekteskapet.
• Liberal teologi dominerer ved teologiske høyskoler og læresteder.
• Vranglære brer seg fra ytterliggående karismatikk.
• Skadelige åndelige impulser fra andre religioner, ikke minst Østens mystikk.
• VI ER PREGET AV SVEKKELSE, IKKE VEKKELSE.

HVORDAN LEVE I EN TID SOM VÅR?
«Hele» verden skriker i angst og
utrygghet, men få roper dessverre
til Gud om frelse og evig liv.

HVA VI SKAL FÅ GJØRE!
• Vi må mer enn før identifisere oss
med de første kristne.
• De kristne levde i «syndens byer»
som Roma, Efesus og Korint.
• Hedenskapet gjennomsyret hele
samfunnet.
• Alt kjøtt du kjøpte var først innviet
til en avgud.
• En kristen var fri i forhold til
avgudskjøttet og kunne spise dem
med god samvittighet.
•

Bildet: http://unconfirmedbreakingnews.com/wpcontent/uploads/2012/03/7W_wallpapper_1440x900_artemis_picnik.jpg

HVA VI SKAL FÅ GJØRE
• Vi må praktisere de 4 B `er i
Apostelgjerningene
• De holdt urokkelig fast ved
apostlenes lære og ved
samfunnet, ved brødsbrytelsen
og ved bønnene. Apg 2,42
• Fremover blir vi nødt til å samles
mer om Guds Ord, Dåp, Nattverd
og Bønnene i våre hjem.
• Bildet: www.holycruzblogspot.com

HVA VI SKAL FÅ GJØRE
• Husfellesskapene vil bli stadig
viktige etter som de kristne
offentlige forsamlingene
svekkes.
• Vi har et bibelsk forbilde: (Til
Priska og Akvilas) Hils også
menigheten i deres hus. Rom
16,5.
•

Bildet:
http://www.lorenskogfrikirke.no/Customers/frikirken/images/Generelle%20bilder/
smallgroup.jpg

HVA VI SKAL FÅ GJØRE
• Kristne familier må finne sammen og støtte hverandre.
• Vi må tilrettelegge for at barn fra kristne familie finner sammen og
blir venner.
• Mange «metoder» for det: Besøk, selskap, turer, reise på leir,
bibelcamping osv.
• Kristne familier må ha åpne hjem for barnas venner.

HVA VI SKAL FÅ GJØRE
LØNNKAMMERET
• Men du, når du ber, da gå inn i
ditt lønnkammer og lukk din dør,
og be til din Far som er i
lønndom. Og din Far, som ser i
det skjulte, skal lønne deg i det
åpenbare. Matt 6,6
• Alle i familien må oppdage
lønnkammeret!
Bildet:
http://www.jesus-issavior.com/Believer's%20Corner/Doctrines/sinners_prayer.jpg

HVA VI SKAL FÅ GJØRE
Lønnkammeret forts.
• Bruker vi tid i lønnkammeret?
• Vi ber mindre i dag enn før,
hevdet kristenleder. (kilde: Dagen)
• Han har rett fordi vi bruker mye
av vår tid på TV, PC, Nettbrett og
mobil.
•

Bildet: http://bloggfiler.no/kjedomhetdelux.blogg.no/images/1829700-11-1389897805658.jpg

