
 

Han skal vokse, jeg skal avta. 
Innledning: Ikke alltid lett å ha to tanker i hodet samtidig. Men, når vi nærmer oss Guds 

ord, så er det noe vi må prøve på. For det er nemlig slik at Bibelen ganske ofte utfordrer oss 

med å formidle sannheter som synes å være ganske motstridene. Og i dag skal vi se på en 

slik sannhet. Kort fortalt handler det om å være både «ingenting» og høyt elsket samtidig. 

 

Tekst: JOH 3: 27-30 

 

Noen ord om sammenhengen 

Stikkord: Johannes døperen og Jesus var i slekt. Johannes var «stjernen» som alle gikk til- 

men, det var før Jesus entret scenen. Så her lå alt til rette for misunnelse og konflikt. 

Les MARK 1: 5, JOH 3: 26 og JOH 1: 29 

 

Et sunt åndelig selvbilde 

Det er en sannhet, enten vi liker det eller ikke- når det gjelder vår frelse, og våre egne 

muligheter i den sammenhengen, så er vi «ingenting». Vi er totalt avhengige av Jesus og det 

Han har gjort for oss. Men, dette gjør oss ikke «mindre», det gjør oss avhengige. Munken 

Bernhard av Clariaux sa det på denne nydelige måten: «Jeg er ingenting- men jeg er din!» 

Som Guds barn er vi alltid mer; Vi er nye skapninger, hellige og rettferdige for Gud! 

Les 2KOR 12: 9, JOH 15: 5, JES 6: 3-8 og FIL 4: 13 

- Hvordan opplever du sitatet ovenfor?  Gir uttrykket «samtidig rettferdig og synder» 

noen mening for deg? 

Sunn åndelig vekst 

To element: «dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser..» 2PET 3: 18 

Å vokse i nåde handler om å vokse «nedover», i avhengighet av Jesus. Vi vil stadig se mer 

av vår egen tilkortkommenhet, men ved å leve i lyset vil Sannheten sette oss fri. Og dess 

mer ærlige vi er med oss selv, dess mer blir vi i stand til å leve nådig i møte med andre! Å 

vokse i kjennskap, handler både om vår personlige relasjon med Jesus- men også søke 

vekst i kunnskap, etterfølgelse og vilje til å ta «vårt kors opp», og følge Ham når det koster! 

Les JOH 17: 3 

- Hvordan vil du beskrive det å vokse både i nåde og i kjennskap? 

Et sunt menneskelig selvbilde 

Ikke hovedsak i dag, men viktig å presisere; Både selve skapelsen og Jesus død på korset 

forteller om menneskets uendelige verdi. Hva vi kan og ikke kan, hvordan i ser ut og 

hvordan vi er utrustet avgjør ikke vår verdi: Vi er alle høyt elsket og uendelig verdifulle! 

Syndefallet ødela våre egne muligheter i forhold til vår «frelse», det ødela ikke vår verdi 

som kronen på Guds skaperverk! Derfor er ingen mennesker våre «fiender»! 

Les 1MOS 1: 27 ff, JOH 3: 16 og EF 6: 12 

 




