
 

Kjennetegnene på Guds barn. 

 

 Innledning: «Han er prikk lik moren..». «Hun er jo faren opp av dage..» Det kræler med 

nyfødte på Fredheim for tiden, og stadig vekk høres kommentarer om hvem disse barna 

ligner på. Slekter og familier har kjennetegn som går igjen i generasjoner, og slik er det 

også i Guds familie. Tekst; 1JOH 3: 18-24 

 

Guds Ånd 

Les ROM 8: 14 og JOH 3: 3 

Det gjelder å begynne rett, og ekstra viktig er dette når vi taler om Gud og Hans rike. 

Kristentro er ikke først og fremst en livsstil basert på bestemte meninger- det er et nytt liv 

basert på en ny relasjon- hvor Gud selv tar bolig i oss ved sin Ånd. 

Til samtale: Hvordan merker du at Guds Ånd bor i deg?  

..til Jesus 

Les JOH 17: 3, APGJ 4: 13 og MATT 16: 13-16 

Hvis vi drives av Guds Ånd, blir vi først og fremst «drevet» til Jesus. I og ved han lære vi 

Gud å kjenne, og han er forbildet for det livet vi nå er kalt til å leve. 

Til samtale: Hvordan tenker du at disiplene ble preget av sitt nære forhold til Jesus? Har 

du et bevisst forhold til hvordan du vil at Jesus skal prege ditt liv? 

.. til Ordet 

Les JOH 1: 1 og JOH 14: 23 

Vi lærer om Jesus kun i Guds Ord- i Bibelen. Derfor vil vårt forhold til Ordet være avgjør-

ende for hva vi tenker og tror om Jesus, og også i hvilken grad vi vil bli preget av Han.  

Til samtale: Hvordan vil du beskrive ditt forhold til Bibelen? I hvilken grad tenker du at 

ditt liv er preget av at du «holder fast på» Guds Ord? 

 .. til andre kristne 

Les 1JOH 3: 16-17, ROM 12: 10 og EF 4: 32 

Dette er kraftig kost. Ett avgjørende kjennetegn på om vi drives av Guds Ånd, er hvordan 

vi forholder oss til andre kristne- i praksis! Her handler det om mye mer enn ord- det 

handler om både holdninger og praksis. 

Til samtale: Hva tenker du om ditt liv i møte med disse tekstene; hva utfordrer deg og hva 

inspirer deg? 

.. til verden 

Les ROM 9: 1-2, MATT 9: 36, JOH 17: 15 og 1JOH 2: 15 

Her gjelder det å holde tungen beint i munnen; Verden- i betydningen mennesker- er vi 

kalt til å elske: Verden- i betydningen ting og negative holdninger- er vi kalt til å ta 

avstand fra! 

Til samtale: Hva er lettest for deg: å elske ting eller mennesker- hva preger ditt liv? 




