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Guds ledelse
Å leve ledet av Gud er ikke vanskelig
eller fjernt, men helt naturlig for alle
som er født på ny. Guds ledelse er ikke
alltid å finne i det spektakulære, i de
store åndelige opplevelsene, men den
er jordnær og praktisk. Grunnleggende
sett er gudsfrykten den viktigste

nøkkelen til å leve ledet av Gud. Gudsfrykten verner oss slik at vi går Guds
vei. Gudsfrykten gjør oss djerve så vi
velger å leve i tro isteden for frykten
for morgendagen, og gudsfrykten gjør
at vi gir en helhjertet respons når Gud
taler til oss.
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Rette prioriteringer gir ledelse
Slik som mat og drikke er viktig for
kroppen, er ordet fra Gud viktig for
Jesu disipler. Mennesket lever ikke av
brød alene, men av hvert ord som går
ut av Guds munn, sier Jesus i møte
med fristeren.1 Det er lett å falle for
fristelsen til å la hverdagens krav og
egne og andres bekymringer ta styringen i livet. Jesus utfordrer sine etterfølgere til ikke å la bekymringer styre prioriteringene.2
Bekymringen
for
morgendagen har ført mange oppriktige kristne bort fra et liv i Guds kall.
La heller Guds rike sette agendaen, er
Jesu budskap. Da vil du oppleve at
Gud gir deg alt det andre i tillegg.

dament for livet, er Jesu ord stedet å
starte. De løftene Jesus gir deg, holder i
møte med alle utfordringer i livet. Ja
selv om himmel og jord forgår, kan du
vite at ordet fra hans munn står fast.
Himmelsk visdom
“Sett visdommen høyt, så løfter den
deg; favner du den, bringer den deg
ære. Den setter en fager krans på ditt
hode og gir deg en praktfull krone.”4

Vanntette løfter som viser vei
“Jeg lover å aldri gjøre det mer”. To
tindrende blå barneøyne sverger en
hellig ed om at det ikke skal smugspises mere Nugatti. Løftet er oppriktig ment. Sannsynligvis holdes det
også, men jeg ville ikke satt sparepengene mine på det. “Sikkert som
banken” er et uttrykk som er mye
brukt. Men selv de sikreste bankene er
aldri helt skjermet mot innbrudd eller
finanskriser.
Løftene fra Gud derimot, er pålitelige
saker. Selv om himmel og jord skal
forgå vil mine ord aldri i evighet forgå,
sier Jesus.3 Ønsker du et skikkelig fun-

Det er godt å være sammen med mennesker som er preget av Guds type visdom. Visdom fra Gud viser seg alltid i
et rett liv preget av gudsfrykt. Mennesker som er preget av Guds visdom
er ydmyke, men djerve, omgjengelige,
men uten hykleri, prinsippfaste, men
føyelige, klare til å kjempe for det som
er rett, men alltid med ønske om å leve
i fred, radikale i møte med synd, men
rike på barmhjertighet.5 Når summen
av Guds ord får forme tankene og livene våre blir vi sunne og tydelige mennesker som tar ansvar for våre egne liv,
for vår egen familie og for de ulike
situasjonene vi befinner oss i. Å leve
ved himmelsk visdom gjør at du slipper unna utfordringer og problemer
som Gud ikke vil du skal ha. Visdommen du finner hos Gud vokter deg og
verner deg i møte med livets utfordringer.6

01 Matt 4;4
02 Matt 5;25-34
03 Matt 24;35

04 Ordspr 4;8-9
05 Jak 3;13-18
06 Ordspr 4;6

Profetisk retning
Da Guds Sønn døde på et kors, ble
verdens synd sonet, og veien inn i fellesskapet med Gud åpnet. Det kristne
livet er et liv under en åpen himmel.
Vår himmelske far har ikke bare gitt
oss det skrevne ordet i bibelen, men
han taler stadig til sin menighet ved
Den hellige ånd. Bibelen oppfordrer
oss til ikke å forakte profetisk tale, men
til å veie profetord, holde fast på det
som er godt og å handle i samsvar med
dette.7 Både som enkeltmennesker og
som fellesskap ønsker Gud å lede oss
ved profetisk tiltale. Det profetiske
ordet gjør oss ikke til passive tilskuere,
men det kommer til oss og viser oss
Guds vei. Når Paulus skriver til
menigheten i Korint om bruken av de
åndelige gavene drar han en parallell til
militær strategi: ”gir trompeten et
utydelig signal, hvem gjør seg da klar
til kamp?” Gud er ikke opphavet til
tåkeprat og tomme ord. Når Gud taler
til sitt folk har han alltid en hensikt.
Han taler klart og han taler for å samle
folket sitt og gi en retning. Menigheter
som tar imot den profetiske gaven og
strider i henhold til profetordene vil
oppleve å leve i stadig utvidelse og se
stadig nye gjennombrudd for evangeliet.

07 1 Tess 5;20, 1 Tim 1;18
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