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Joh 3: Der skal en helt ny fødsel/skabelse af mennesket til før det kan begynde at gøre Guds 
vilje.

Joh 5,39-40: Jesus og farisæeren Paulus/Saulus læste ikke skrifterne på samme måde. 2 Tim 

Noter fra videoens undervisning:

ApG 9: Omvendelsen

Farisæisme: 1. Gud skabte mennesket  2. Gud skabte loven. 1+2 = 3: Mennesket kan 
overholde loven, mennesket har en fri vilje.
Rom 7,4-11: Nej, det passer ikke!

                                                                                  3,16: det kræver Ånden at læse det rigtigt.

Samtale-ark.    Paulus video 1: Farisæer & Forfølger & Frelst

Kristendommen: 1+2 = syndefaldet! : Mennesket kan IKKE overholde lovet, det har ingen fri 
vilje i forhold til at gøre Guds vilje.

En farisæer ser behov for Guds forståelse for og overbærenhed med, at jeg ikke al�d lykkes.
En farisæer takker Gud for sin frie vilje – og fordi  farisæeren har valgt at følge den gode �lbøjelighed.
En farisæer forstår ord som ”genfødelse” og ”det nye liv” som det at begynde på en frisk – at vælge at 
leve på en anderledes måde men stadig på det gamle menneskes vilkår og forståelsesramme.

Joh 8: Indtil da er vi alle syndens slaver og trænger til at blive sat fri.

En farisæer ser aldrig behovet for en ube�nget frelse, ser aldrig behovet for at Jesus betaler for os.

En kristen forstår ord som ”genfødelse” og ”det nye liv” som det under, Gud har gjort i mig. Et under, der 
gør, at der er noget i mig, der har en anden slags liv: jeg ser noget nyt, jeg lever af noget nyt.
Altså ikke bare en ny måde at leve på, men et nyt liv og noget nyt at leve af (Far, Kristus og Ånden).

Fil 3,2-11: Farisæerens «fortjeneste» er det rene affald i forhold til at have Kristus!

Hvorfor gjorde Gud Paulus/Saulus blind? Se evnt. 2 Kor 3,12-18.

Hvad er forskellen på en farisæer og en kristen?

Hvad gav Ananias mod til at gå hen til forfølgeren?

Hvorfor forfulgte farisæerne de kristne så voldsomt?  Se evnt. Matt 26,59-66.

Hvordan ville farisæisme se ud i vores kirke i dag:

Hvad siger I til sætningen: «Alle er gode nok på bunden»?

                                                     - Hvad ville man tale mest om?

Hvorfor forfølges kristne i dag i så mange lande?

                                                     - Hvad ville man nedtone?

Samtaleoplæg: 


