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2 Peter 1:5-7
Resultatet av sann kunnskap om Jesus er et
liv i vekst og modning. Dette er en helt
naturlig dynamikk i Guds rike, fordi det er
snakk om livets Gud. Når vi nærer det sanne
og det gode vil det forandre våre liv. Apostelen
Peter er en av dem som forsto det med vekst
og å bygge noe solid på ham som er
hjørnesteinen. Ofte leser vi Skriften og går
samtidig over en mengde visdom som har
enorm dybde når vi tar oss tid til å utforske
litt. I Peters andre brev, får vi noen nyttige
knagger å henge vår vekst på. Alle som er født
på ny, har fått del i den guddommelige natur,
altså skal vi ikke lenger styres av kjødet og
lystene.
I denne øvelsen kan du ta litt tid og be Den
hellige ånd hjelpe deg å se hvordan du selv
vokser.
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2 PETER 1:5-7

Når vi vokser i alle disse skal vi aldri snuble,
sier Peter. Først kan du estimere vekst på de
ulike områdene ved å merke av på tallinja.
Merk at dette handler om vekst, ikke
modenhet. Hvilken forandring ser du? Hva
tenker andre? Merk av for hvert område.
I
radardiagrammet
kan
du
overføre
tallverdien for å lage en visuell oversikt. Der
kan du se styrker og svakheter. Alt som er
null og under, markerer du i sentrum av
diagrammet.
Prøv å se helhetlig på ditt eget liv slik at du
kan skape en forståelse av situasjonen slik
den er nå. Dette kan du komme tilbake til
regelmessig.
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2 PETER 1:5-7 - VEKST
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Merk av poeng for hvert uttrykk. Forbind merkene med strek, så får du et visuelt inntrykk av
områdene som er din styrke og hvor du kan trenge mer utvikling.
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