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Resymé fra talen 

• Rom 12,1-2. Utgangspunktet er en 
forvandling gjennom sinnets fornyelse. Vi må være ærlige overfor oss selv, og ta 
et ærlig oppgjør med hva vi faktisk tenker. 

• Fil 4,8-9. Vår jobb med sinnets fornyelse, handler om å bytte ut våre tanker med 
Guds slags tanker – om oss selv, andre mennesker, og situasjoner vi står overfor.  

o Vi må skape vaner i livet vårt – tenke på det som er sant og ære verdt. Det 
tar minst 21 dager å skape en ny vane, i noen tilfeller mye mer. Så vi må 
være forberedt på å holde ut en stund når vi tar beslutningen om å bytte 
ut våre gamle tanker med Guds slags tanker. 

o Hva gjør vi med uretten omkring oss. Sløvner vi ned, og venner oss til å 
akseptere det? 

o Renhet er et område som det står en stor kamp om i våre dager, f.eks 
omkring den seksualiserte og sex-fikserte kulturen vi lever i.  

o Hva er verdt å elske? Først og fremst Gud, dernest alle mennesker – din 
neste som deg selv. 

• Praktisk fornyelse av sinnet. Benytte ledige stunder, innrette hverdagen vår 
annerledes. Balanse i det vi mater sinnet vårt med. Som vi sår, skal vi høste. Ord 
skaper, og vi påvirkes av alle de inntrykkene som kommer inn gjennom sansene 
våre. 

• 2.Kor 11,3. Spesielle områder i livet vårt som kan trenge en skikkelig endring.  

• Bibelske eksempler 
o Josva og Kaleb hadde et fornyet sinn som gjorde dem i stand til å se 

situasjonen i løfteslandet slik Gud så den. 4.Mos 13,33. 
o Asaf. Sal 73. 
o Gideon. Dom 6. Gideon måtte endre sin tankegang, og komme på linje 

med hvordan Gud tenkte om ham og potensialet han hadde for å løse 
situasjonen Israelsfolket hadde kommet opp i. 

o Naaman. 2.Kong 5. Holdt på å miste sitt mirakel på grunn av sine tanker. 

• Sal 1,1-3.  
 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Klarer vi å dyrke fram en kultur av renhet i livet vårt? Hvordan kan vi gjøre det? 

• Er det ett område i ditt sinn som du tenker at spesielt hadde trengt fornyelse? 
Hvilke praktiske grep kan du gjøre i din hverdag for å lykkes med dette? Skape en 
ny god vane? Hvilken? 


