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Å bli påvirket. 
 
Har du hørt påstanden om at hund og eier blir mer og mer lik hverandre jo lenger de er sammen? Jeg vet at det 
stemmer, jeg har lest det i Donald.  
Det stemmer i hvert fall for mange ektepar. Klesstil, interesser og humor blir skremmende samkjørt ettersom 
årene går. Hjelp ... 
 

 
  Les Rom.8.28-30 

 
 
Ok, da. Det var kanskje litt vanskelige vers. Men de sier noe viktig. Gud har en plan med oss. Han har bestemt 
oss ”til å bli formet etter hans Sønns bilde”. Vi skal bli mer og mer lik Jesus! Hvordan? 

• Det skjer ikke på et øyeblikk. 
Det er ikke slik at du plutselig over natten er blitt helt lik Jesus, like kjærlig, god og hellig. Du vil ikke 
bli fullkommen før du er i himmelen. Dessverre... Men du lever i en prosess som heter ”helliggjørelse”. 

• Du klarer det ikke på egen hånd 
Å gjøre seg selv lik Jesus funker ikke. Punktum. Men helliggjørelse er noe Gud gjør med oss, noe som 
kan sammenlignes med hunden og eieren i Donald. Du blir mer og mer lik Jesus jo mer tid du bruker 
sammen med ham. Totalt ufortjent – av nåde.  
Martin Luther sier i forklaringen til den tredje trosartikkel – om helliggjørelsen: ”Jeg tror at jeg ikke av 
egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Den Hellige Ånd 
har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro.” 

• Det er nødvendig 
”...strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.” Hebr.12,14 Du kan ikke bare 
legge deg tilbake og si ”Jeg driter i alt som har med kristen livsstil å gjøre. Jeg er jo frelst av nåde.” Det 
tyder på at du ikke er frelst i det hele tatt. Hvis du er frelst, får det konsekvenser for deg, automatisk, for 
Gud bor i deg. 

• Det er spennende  
Jesus var ikke – og kommer aldri til å bli – en festbrems. Gud har skapt gleden, kjærligheten, humoren 
osv. Alt annet er bare dårlige kopier. Å bli mer og mer lik Jesus, vil være å få mer av den ekte gleden, 
den ekte kjærligheten, den ekte humoren – sammen med den ekte nøden for ufrelste, den ekte omsorgen 
for mennesker som trenger deg osv. Å være kristen er ingen dans på roser – men du finner ikke noe mer 
spennende! 

• Det vil skape ringvirkninger 
Den eneste bibelen mange leser er ditt liv. Det er utfordrende... 
 
 
! Hvordan forstår du ordet ”helliggjørelse”? 
! På hvilke måter kan en være sammen med Jesus? Går det an å være litt kreativ? Nye måter å ”få i  

seg” Guds ord, nye måter å be på osv.? 
! Er det en fare for at helliggjørelsen blir lovisk, et ”ta seg sammen”-prosjekt? Hvordan kan det  

unngås?  
! Diskuter påstanden: ” Hvis du er frelst, får det konsekvenser for deg, automatisk, for Gud bor i 

deg.” Stemmer det? 
 
 
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. Å være en disippel 
handler også om disiplin. ☺ 

 
 

Tilbedelse:  Gjør mitt liv til en lovsang til deg Fader. 
  La hver tone lyde ren og klar. 
  Ta mitt liv, gjør det slik dom du vil ha det. 
  Jeg vil leve til ære for deg, Far. x2 


