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Å bli påvirket (2). 
 
På forrige ark skrev jeg om helliggjørelse, å bli mer og mer lik Jesus. Men hvem er denne mannen som vi skal bli så lik? Hva 
er det han har, og som er så viktig at vi også får? 
Denne gang skal vi gå litt nærmere inn på denne tømmermannen fra et lite land i Midt-Østen. Hvem er han? 
 

1. Levende – les 1.Kor.15,3-4.14-20 
 Paulus satser alt. Jesus var noe mer enn en god mann, stor taler eller en sterk leder. Han stod opp fra de døde! Hvis ikke 

det er sant, så er det ingen vits i kristendommen i det hele tatt. Hvis Jesus ikke lever, kan du glemme hele pakka, sier 
Paulus. Nietzsche sa: ”Gud er død.” – Sjelden har vel noen tatt så feil... 

2. Nådefull – les Luk.15,1-2 
 Betegnelsen på Jesus som ”synderes venn” var i utgangspunktet et skjellsord fra fariseerne og de skriftlærde. I 

ettertiden er vel det blitt stående som en av de flotteste ”titlene” på Jesus. ☺ Jesus tiltrakk seg taperne, de skitne 
syndige menneskene – hos ham fant de nåde og oppreising.  

3. Kompromissløs – les Matt.5,29-30 
 Det at Jesus er nådefull, betyr ikke at han ser imellom fingrene på synd. Han er hellig. Det betyr at han hater synd. Han 

tåler det ikke, og har ingen slingringsmonn på det området! 
      Kombinasjonen mellom å være så grenseløs nådefull og fullstendig kompromissløs når det gjelder synd, er noe av det 

som fascinerer meg mest med Jesus. Hvordan klarer han det? 
4. Til stede – les Matt.9,35 
 Jesus var utrolig tilstede i enkeltmenneskers hverdag. Han var i et bryllup – og reddet festen med å ordne nok drikke. 

Han møtte syke – og helbredet dem. Han var sammen med en stor gjeng med sultne mennesker – og skaffet de mat. 
Han møtte mennesker der de var. 

 
Vi er Kristi legeme på jorden i dag, og ditt kristenliv gjenspeiler hvem Jesus er for deg. 

1. Levende 
 Kristendom er ikke teori eller et sett med læresetninger. Det er fellesskap med en levende Frelser! Jesus er veien, 

sannheten og LIVET! Og en levende tro smitter... 
2. Nådefull 
 Det er trist – og temmelig tankevekkende – at den type mennesker som ble tiltrukket av Jesus, i veldig stor grad 

opplever det motsatte i dag. I alt for stor grad har menigheten, Kristi legeme, en frastøtende effekt på syndere. La oss 
spre Guds nåde gjennom våre liv! 

          Kristenlivet handler også om å være nådefulle mot oss selv. Det er alt for mye selvfordømmelse hos mennesker. De 
føler seg ikke gode nok, og livet blir et jag etter å bli anerkjent av Gud og mennesker. ”Min nåde er nok for deg” sier 
Gud, og innbyr deg til å senke skuldrene og takke for at du er skapt i Hans bilde og gjort hellig (dvs. perfekt for Gud) 
gjennom Jesus. 

3. Kompromissløs 
Å være nådefull betyr ikke å fire på bibelens ord. Kaller den noe for synd, så er det synd. Forhåpentligvis kan vi lære 
noe av Jesus, som var grenseløst nådefull og fullstendig kompromissløs i møte med mennesker som hadde falt. Trikset 
er kanskje å skille mellom synden og synderen? 

4. Til stede 
Noen har denne holdningen: ”Jeg er kristen, men det får ingenting å si for livet mitt.” Hallo? 
På samme måte som Jesus bar med seg Guds rike der han var, er vi kalt og sendt ut for å spre Guds rike i vår hverdag. 
Den eneste bibelen mange leser, er våre hverdagsliv. 

 
" Hvilket av punktene over opplever du at utfordrer deg mest? 
" Ta en ”brainstorming” i gruppa: Hvilke andre egenskaper er det som kjennetegner Jesus? Hva får disse 

egenskapene å si for våre kristenliv? 
" Hvem er det vanskeligst å være nådefull mot – andre eller oss selv?  
" Hvordan er det mulig å være både nådefull og kompromissløs samtidig? 
" Diskuter påstanden: ”Den eneste bibelen mange leser, er våre hverdagsliv.” 
 
Utfordring: Sett av litt tid hver dag de neste ukene – om ikke mer enn 5 minutter – til å være sammen med Jesus. 
Kanskje før du går på jobb eller studier, eller rett før du legger deg. (Joda, det stemmer – dere fikk denne 
utfordringen forrige gang også. Jeg håper at dere kan innarbeide en god vane ...) 
 
 

Tilbedelse: Jesus det eneste, helligste, reneste    Herre, du høre meg, Herre, du føre meg  
    navn som på menneskelepper er lagt   hvordan og hvorhen det tjener meg best. 
    Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,   Gi meg å bøye meg, Lær meg å føye meg 
    fylde av nåde og sannhet og makt    etter din vilje mens her jeg er gjest 

 
     Motganger møter meg - Aldri du støter meg   Du er den eneste, Helligste, reneste. 
     bort fra din hellige, mektige favn.    Gi meg ditt rene og hellige sinn. 
     Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg  Frels meg fra snarene, fri meg fra farene. 
     fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.   Ta meg til sist i din herlighet inn 


