For du har både vett nok,
Mot nok og ro nok.
Og du er både bra nok,
Sterk nok og god nok
Du er den blomen du
skulle vera
Kom med dine draumar,
kom med di tru
For ingen er som du.
Ingebjørg Bratland
Ingen som du

Johannes 15,1-8 Jeg er det sanne vintre, og min Far er
vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar
han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så
den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet
jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som
greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis
den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt
hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene.
Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For
uten meg kan dere ingen ting gjøre. Den som ikke blir i
meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og
greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de
brenner. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da
om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min
Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.

Aksept i stedet for nåde?
Håp forutsetter dom!
Romerne 3,10-11
For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig,
ikke en eneste. Det finnes ikke én som forstår, ikke én
som søker Gud.

Kjærlighet og dom hører sammen
Johannes 3,16
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn,
den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal
gå fortapt, men ha evig liv.

Aksept i stedet for nåde?
Nåde uten liv?
Galaterne 2,20
jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det
livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det
lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg
selv for meg.

Et liv med ett annet fortegn
Paulus: i Kristus

Ikke matematikk som kan måles
Romerne 7,19
Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg
ikke vil, det gjør jeg.

Frelse er ikke et regnestykke
Johannes 15,4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som
greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis
den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt
hvis dere ikke blir i meg.

Romerne 8,1
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus
Jesus.

