
     

Hvordan leve som  
kristen i et  

overflodssamfunn? 
Undervisning av Gerard Oord i Spiren tirsdag 1. januar 2013.



          

Innledning
Hvorfor er det nødvendig å ta opp 
dette temaet?   

Pga det store frafallet blant kristne 
i Vesten.
Kirker rives og eller bygges om til 
moskeer, kino-saler og kultursen-
tre.
Det er i høyeste grad nødvendig å 
våkne opp.
Allerede i 5. Mosebok kap. 8, 7-20 
advarer Gud folket mot overflods-
tider.
På den ene side ønsket Gud å 
føre jødene inn i et overflods land, 
på den andre siden var Gud redd 

for at resultatet  kunne bli avguds-
dyrkelse og at de ville glemme 
Han.



          

Velstand kan være 
en forbannelse
Paulus skriver: Overalt og i alle 
ting har jeg lært både å være mett
og å være sulten, både å ha over-
flod og å lide nød. Fil. 4:12.
Det er altså noe som må læres. Vi 
må lære å  ha overflod uten at vi 
glemmer Gud og avgudene over-
tar, for da vil forbannelsen komme 
midt i vår overflod.

Forbannelsen har flere ansikter.
Vi må skille mellom forbannelser 
som er blitt påført oss og de for-
bannelser vi selv er årsak til eller 

viderefører. Velsignelser kan gå 
over til å bli forbannelser.



          

Grensesetting
Behovet for KRISTI KORS OG BE-
HOVET FOR Å SETTE GRENSER 
FOR SEG SELV OG SINE BARN 
HAR ALDRI VÆRT STØRRE!!
  
Store problemer for 
barn og ungdom. 
Mobbing via sosiale 
medier av de som er 
annerledes.

Mange  blir fanget 
av alt som har med 
skjermer å gjøre.



          



          



          



          

Grensesetting II
Voldelige videospill (Dynasty  
Warriors) (World of Warcraft)
Blir opplært i å drepe mennesker.
Foreldre kommer under et stort 
press.
Vi kan ikke stole på verdens vise i 
moralske spørsmål!

Hvor skal grensene settes?
Komme med alternativer.
God sang og musikk (Hjemme-
orkester)
Komme seg ut i marka med barna 
sine.
Det nytter ikke bare med forbudt.
Gi barna smaken på Gud og bønn.

Tenk deg godt om før du tar TV i 
huset ditt.
Ikke overlatt den kristne oppdra-
gelsen av dine barn til menigheten.



          

Livsstilssykdommer
Vi må være villige til å forandre på 
kostholdet vårt og det vi drikker når 
det fører til sykdommer. Fil. 3:18-19.
Gud elsker at vi er sunne og friske. 
Salme 103
Helbredelse forutsetter endring av 
adferd.
Vi får lov til å kose oss med maten.
Men ikke alt som smaker godt er 
godt.

Overdaad schaadt
Man kan synde mot sitt eget 
legeme. Daniel og hans venner 
kap. 1:8-15.

Hvordan skal vi forstå Kol. 2:21. 
Rør ikke, smak ikke, ta ikke?

Kroppen er for Herren, og Herren 
for kroppen. 1. Kor 6:13
Jeg har lov til alt, men vil ikke at 
noe skal få makt over meg. 
1 Kor. 6:12



          

Med velstand følger  
stor økning i kriminalitet
Krisen i Europa. 
Svart arbeide, skatteunndragelse 
og korrupsjon gjør at land ikke 
lenger klarer å betjene sin gjeld.
Når urettferdigheten tar over-
hånd…..
Når menneskenaturen får fritt spill 
vil fordervelsen automatisk flomme 
innover en person, familie og nas-
jon. 
Vår velstand tiltrekker seg 
mengder av kriminelle.



          

Flere negative virkninger
Mange har store problemer med å 
fylle fritiden sin med positive aktiv-
iteter.
De går tilbake til underholdnings-
kulturen for å fylle tomrommet som 
oppstår når de forlater Gud.

Alkohol og narkotika
Alkohol på fremmarsj både blant 
kristne og ikke kristne.

Ødeleggelse av kjernefamilien. 

Andre  samlivsformer.

Hedningeskapet overtar. F. eks. i 
form av fosterdrap.
Ca. 15.000 aborter hvert år i Norge
Svake politikere lager ugudelige 
lover.

Søppelmengder er et problem. 
Kaster det som er fullt brukbart. 
Loppemarkedet.



          

Ta vare på den faste stand
Hva skal vi gjøre? Hvordan skal 
vi unngå å bli revet med av de 
ugudeliges forvillelse? 

• Bekjenne, erkjenne og omvende 
oss. 
• La ettertanke holde vakt over 
oss. Selvransakelse.
• Lytt til Ånden og samvittigheten.
• Pass på å være under påvirkning 
av Guds Ord.
• Bli menneskefisker.

• Holde legemet i trelldom, 1 Kor. 
9:24-27. Nøysomhet.
 
• Gjøre gode gjerninger. 
Et fantastisk godt middel.
Vi har fått mye fritid. Vi må lære å 
bruke den på en positiv måte.
”Lediggang er roten til alt ondt.” 

• Være på offensiven i vårt ånde-
lige liv.
• Dele vår velstand med andre. 
• Lære å skille mellom godt og 
ond. Hebr. 5:14.



          

Avslutning
Bønn i små grupper.


