På tide å justere?
Innledning: Hvor lang er en meter- og hvorfor? For å være sikre på at mål og vekt er
korrekte, er det utarbeidet forpliktene maler, noe alle må forholde seg til. For at ikke avvik
skal oppstå, må de enkelte enheter sjekkes opp mot den godkjente malen- de må justeres for
at ikke avvik skal forekomme, med de skadevirkningene det kan medføre.
Tekst: GAL 1: 6-7 og JOHÅP 2:4-5
Jeg tror på..
Allerede tidlig i kirkens historie forekom det avvik fra Bibelens lære. Og flere ganger måtte
kirkens ledere komme sammen for å justere og sikre at avviket ble stanset. En av de mest
kjente samlingene, var kirkemøtet i Nikea i år 325, hvor hovedsaken handlet om
Kristologien, dvs læren om Jesus. Resultatet av møtet ble et tydelig oppgjør med en
bevegelse som fornektet Jesu guddommelighet.
Jeg tror på Gud Fader
Det er en enorm velsignelse i å kunne tro på Gud som Skaper. Det gir oss alle en uvurderlig
verdi, og det gir våre liv en hensikt. Samtidig er det enormt utfordrende, for Gud er en
hellig Gud, en Gud som ikke tåler synd i sin nærhet. Og ikke minst er det utfordrende at Han
ikke lar oss tjene to «herrer», det er enten Han eller de intetsigende «avgudene». Kjenner du
at det er behov for å justere områder i ditt liv i forhold til Gud som din Skaper og Herre?
Les: 1MOS 1: 27 f, SALME 139:16, JES 6:1-5 og MATT 6: 24
Jeg tror på Jesus Kristus

Igjen, det er en enorm velsignelse i å kunne tro på Jesus. Ved tro på Ham blir vi
Guds barn og kan leve i Guds nærhet. All fordømmelse over våre liv er borte, og vi
kan puste fritt uten frykt for dommen. Men igjen er det også enormt utfordrende.
For det finnes ikke noen annen vei til Gud en gjennom Jesus. Og ikke minst
utfordres vi av at Han som er vår Frelser også vil være vår Herre. Han kaller oss til
å følge Ham, med alt det dette kallet innebærer. Er det behov for justeringer i ditt
forhold til Jesus? Er du trygg på at du virkelig følger Ham|?
Les: ROM 8: 1, EF 1: 3, APGJ 4: 12, 1PET 3: 15 og MATT 4: 19-20
Jeg tror på Den Hellige Ånd
For en enorm velsignelse det er å kunne tro på den hellige Ånd. Den Ånd Jesus
lovte skulle veilede oss til Sannheten, den Ånd som er garantisten for vårt barnekår
hos Gud, og ikke minst den Ånd som gir oss kraft til å tjene vår Far og vår Frelser.
Samtidig er det enormt utfordrende. For vi kan med våre liv gjøre den hellige Ånd
sorg, noe som skjer når vi fylles av og preges av andre impulser enn det Gud vil
fylle oss med. Kanskje trenger du en justering i forholdet ditt til den hellige Ånd?
Hva vil du si fyller ditt liv og hva får prege deg?
Les: JOH 16: 13, APGJ 1: 8, ROM 8: 15-16, EF 4: 30-31 og EF 5: 18

