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JESUS I ALLE ROM 
HELLIGGJØRELSE 

JESUS TAR BOLIG I OSS 

Helliggjørelse er det som Gud gjør I oss. Rettferdiggjørelse er det 
som Jesus HAR gjort, utenfor oss. De fleste av oss bor i et 
hus/leilighet med flere rom. Noen av disse romma er små, andre 
store, noen er fulle av alle slags ting, noen er mer striglet, rene og 
fine. Livet vårt består også ulike rom. Jobb, fritid, familie, tro, venner, 
mål, retning, tid, prioriteringer, eiendeler, drømmer, fortid, nåtid, 
framtid osv. Livet sammen med Jesus er som et frø som plantes i oss 
og vokser inn i alle våre rom og deler av livet og gjennomsyrer hele 
oss viss vi lar Gud slippe til. Maria opplevde at Gud tok bolig i henne 
helt fysisk. I starten var det ikke sikkert hun merket noe til det, men 
det skjedde via Den Hellig Ånd. Etter hvert som tiden gikk merket 
både hun og omgivelsene at hun var gravid. Maria ble først 
forskrekket når hun fikk beskjeden fra engelen, hun spurte om en 
forklaring og det fikk hun! Engelen viste videre til Elisabeth, hennes 
slektning som også var gravid- at hun kunne stå sammen med henne 
(hun som egentlig ikke kunne få barn) Etterpå sa englen: INGENTING 
ER UMULIG FOR GUD. Da overgav Maria seg og sa LA DET SKJE MED 
MEG SOM DU HAR SAGT. Jesus banker også på våre dører og ber 
om å få komme inn i alle deler av våre liv; i vårt hjerte, i vår tanke og 
i våre beslutninger og prioriteringer; ikke for å komme med en 
pekefinger, men for å gi oss sin ubetingede kjærlighet, nåde, 
tilgivelse, frihet og legedom. Den Hellige Ånd- talsmannen- viser og 
belyser rom eller ting i oss på ulikt vis. Kanskje noe vi skal vende oss 
bort fra, kanskje noe vi trenger å ta i mot, kanskje han kaller oss til å 
gå i en annen retning enn før. Når vi takker ja til Jesu invitasjon i 
dette underordner vi oss Jesus, hans vilje og følger han midt i vår 
hverdag i små og store ting. La oss slippe Jesus til i hele vårt liv!  
 

 SAMTALE  
1. Les bibeltekstene høyt, så hver for seg.  

 
2. LYTT og noter gjerne ned tanker du får; hva taler Gud om til 

deg? Hva er Guds invitasjon til deg i dette her og nå? Er det 
noen rom han banker på hos deg? Hvilke? 
 

3. Hvordan kan du PRAKTISERE det du ble minnet om i hverdagen  
din? 
 

4. Hvis du har lyst: DEL noe av det du fikk med de andre  
 

 


