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De bena, de bena, de rare bena
I brevet til Efeserne oppfordrer Paulus 
oss til å bli modne kristne og vokse 
opp til han som er hodet, Jesus. For ut 
fra Han blir alle troende sammenføyd 
som kroppsdeler på en kropp. Krop-
pen holdes sammen av hvert bånd og 
ledd, alt etter hvilken oppgave den 
enkelte har fått. Og dette skjer for at 
kroppen skal vokse og bli bygget opp i 
kjærlighet (Ef 4.16). 

I tillegg til at Jesus er hodet og vi 
lemmene, viser dette oss flere viktige 
sannheter. Det er en umiddelbar 
nærhet mellom lemmene. Det er ikke 
bare enkeltstående armer og ben, men 
alt henger tett sammen. Alle lemmene 

er i nær berøring med en eller flere 
andre. 

Du har sikkert hørt sangen ”De bena”. 
Versene handler om hvordan hvert ben 
henger sammen med det neste. Også 
kommer refrenget; ”De bena, de bena, 
de rare bena. Ja, slik henger vi i hop”. 
Vi ser ut fra Efeserbrevet at vi er for-
skjellige, men like fullt hører sammen. 
Forutsetningen for at vi skal vokse en 
felles vekst er at den enkelte får 
mulighet til å fungere ut fra de opp-
gaver som Gud har bestemt. Når du 
fungerer i din gave og utrustning, 
frigjør du ikke bare deg selv, men også 
de andre rundt deg. Du blir et ledd 
som holder kroppen sammen og gir 

andre lemmer større rekkevidde. Foku-
set er ikke på hva som må gjøres, men 
mer hva den enkelte kan gi inn i fel-
lesskapet, slik at det skapes sunn vekst. 

Framsnakking..
Når Paulus i 1.korinterbrev.12 lærer 
oss om nådegavene, viser han en bren-
nende kjærlighet for Jesu kropp. Han 
tar et skikkelig oppgjør med men-
neskelig sammenligning, som enten 
fører til selvopphøying eller negativt 
selvbilde. Han legger ut om forskjellige 
funksjoner og tjenester, samtidig som 
han poengterer at Kristi legeme er det 
sentrale. På den kroppen hører vi alle 
til. Det er ikke rom for å neglisjere en 
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menigheten fungere bedre etter Guds 
plan, til frelse og oppbyggelse for men-
nesker. 

Hverandre!
Bibelen gir oss mange oppfordringer 
som rettes mot ”hverandre”. Opp-
muntre, be for, ha omtanke for, gjøre 
godt mot, trøste og oppbygge hveran-
dre. Og enda mye mer. Jesus sa; ”Har 
dere kjærlighet til hverandre, da skal 
alle kunne se at dere er mine disipler”.  
Det er godt å være blant ”hverandre”. 
Jesus var nær sine disipler, og de var 
nære hverandre. Jesus tjente disiplene 
og demonstrerte det ved å vaske føt-
tene deres.  Slik gav han oss et forbilde 
å leve livene våre etter. Vi skal leve 
nært, med fokus på å tjene hverandre i 
kjærlighet.  Paulus sa at vi skulle gjøre 
godt mot alle, og mest mot dem som 
er våre søsken i troen (Gal.6.10) For 
dem som står utenfor, er dette en 
demonstrasjon av Guds kjærlighet, 
som også er tilgjengelig for dem. En 
kjærlighet de kan fornemme, beskue 
og berøre. Og som de innerst inne bare 
lengter etter å få full del i. 

”Ikke tomme ord..”
”Kjærligheten er ikke det at vi har els-
ket Gud, men at han har elsket oss og 
sendt sin Sønn til soning for våre syn-
der. Mine kjære, har Gud elsket oss 
slik, da skylder også vi å elske hveran-
dre. Ingen har noen gang sett Gud; 
men dersom vi elsker hverandre, blir 
Gud i oss, og hans kjærlighet er ful-
lendt i oss.” (1 Joh 4,10-12) 

Alt startet med at Gud elsket oss. Han 
sendte Jesus til soning for våre synder, 
og derfor skylder altså vi å elske 
hverandre. Dette gjør at Guds kjær-
lighet blir fullendt i oss! Og videre 
oppfordrer Johannes; ”Vår kjærlighet 
må være sann, ikke tomme ord, men 

handling”. Vår kjærlighet til Jesus 
berører de andre. Ikke ved tomme ord, 
men gjennom konkrete gjerninger til 
oppmuntring, trøst og glede. 

Involvering
I misjonsbefaling ligger det et oppdrag 
i å lære disipler å holde Jesu ord. Jesu 
ord skal formidles slik at det blir til 
synlig forandring i menneskeliv. Mye 
skjer i det disippelen leser eller hører 
Guds ord. Men like mye skjer ved at 
modne disipler demonstrerer Jesu ord i 
livene sine. 1. Johannesbrev snakker 
om tre modenhetsnivåer blant kristne. 
Barn, unge og voksne. Fedrene 
beskrives ved at de kjenner han som er 
fra begynnelsen. De har blitt godt 
kjent med Jesus, gjennom det livet de 
har levd. Og som i det naturlige, er det 
godt for et åndelig barn å søke nærhet, 
oppmuntring og vekst i relasjonen til 
en åndelig far. 

Mange unge mennesker har kjent 
Guds klare kall. I møte med Jesus er de 
klare til å gi opp alt annet. De søker 
Han radikalt av et helt hjerte, men i 
kast med livets utfordringer kan de 
likevel være sårbare. En ung disippel 
kan bli såret, sliten og desillusjonert. 
”Hvor var Gud i denne situasjonen?”. 
Alene med vanskelige tanker og 
følelser, kan kallet virke fjernt og 
uvirkelig. Eller det kan føre til en hard-
het, der det er meg og Jesus mot resten 
av verden. ”Jeg må bare klare meg 
selv”. Slik kan en ende opp med men-
nesker i sterke tjenester, der de likevel 
står alene og ubeskyttede. 

Mennesker i alle aldre og situasjoner 
trenger å bli sett. De som er unge i 
Guds rike, trenger nærhet til modne 
mennesker som har erfart Kristus. 
Kristus i medgang og motgang, i over-
flod og trange tider, med overskudd og 

Mye skjer i det  
disippelen leser eller 
hører guds ord. Men 
like mye skjer ved 
at modne disipler 
demonstrerer Jesu 
ord i livene sine

eneste. Ikke en gang de som oppleves 
som svake eller annerledes. 

1 Kor 12,22-23 ”Tvert imot! De 
delene av kroppen som synes å være 
svakest, nettopp de er nødvendige. 23 
De kroppsdelene som vi synes er min-
dre ære verd, dem gir vi desto større 
ære. Og de delene vi føler skam ved, 
kler vi desto mer sømmelig”

Vi har tjenesten for Jesus i fellesskap. 
Det er ikke rom splittelse. 1 Kor 12,26 
”For om ett lem lider, lider alle de 
andre med. Og om ett lem blir hedret, 
gleder alle de andre seg.”

En facebook-gruppe kalt ”Frams-
nakking” har på kort tid fått mange til-
hengere. Akkurat nå er det over 
111.000 som slår et slag for dette nye 
begrepet. Framsnakking er det mot-
satte av baksnakking og fokuserer på 
kraften i positive ord. Paulus var en 
skikkelig framsnakker. Han hjelper oss 
til å si; ”Jeg har bruk for deg!”, ”Så bra 
at du lykkes!”, ”Så flink du er!” Gud 
skapte verden ved ord. Våre ord har 
også enorm betydning. Ved de rette 
ordene, ”styrkes musklene” og ”led-
dende blir smurt”.  Ved våre ord kan 
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i slitenhet. Kristus i levd liv. De trenger 
ikke noen som skal diktere dem, gi 
dem oppdrag og vurderinger. De 
trenger et fars- eller morshjerte, med 
varme og rettledning. I samtale med 
noen som har gått foran, kan Guds 
perspektiv i situasjonen bli mye mer 
tydelig. 

Likemenn 
Klare du å forholde deg til likemenn? 
Framfor Gud har vi alle samme posis-
jon. Mennesker kan ha forskjellig nivå 
av modenhet, men like fullt opptre 
som likemenn. En moden kvinne kan 
selvfølgelig høre Jesus gjennom en 
yngre meddisippel. 

Mange har erfart at Gud gir kraft til 
forandring gjennom nært fellesskap 
mellom noen få. En forpliktende prat 
mellom to eller tre, der en er åpen og 
direkte med hverandre. Der en drøfter 
ekteskap, oppdragelse, vennskap og 
siste ukes bibellesing. Et sted for å dele 
smerter og nederlag, glede og seirer. 
Og mulighet for å bekjenne synd og få 
ny kraft til å gå videre. Jakob sier; 
”Bekjenn da syndene for hverandre og 
be for hverandre, så dere kan bli 
helbredet.” Slike relasjoner gjør at en 
ikke går alene med ting. Den onde 
søker mørke områder i livene våre han 
kan bemerke og anklage. Men ved 
bekjennelse og nært fellesskap kommer 
lyset inn, og djevelen står maktesløs. 
Jesus er midt i blant disipler som lever 
slik. Og der han er, er det frihet og 
framgang. 

Å samles i Jesu navn
Jesus gav sterke lovnader til to og tre 
som samles i Hans navn. Han ville 
være midt i blant dem og svare på bøn-
ner de i fellesskap løftet fram. Men hva 
betyr det egentlig å samles i Jesu navn? 
Først og fremst handler det om at vi 

fester blikket på Jesus, troens opphavs-
mann og fullender. Vi vet at han er 
Herre og Mester. Han råder over alle 
ressurser, og det er hos han våre behov 
dekkes. Det er hos han vi finner vår 
fred, vår styrke og vårt håp. I tillegg 
samles vi i hans navn, ved å gjøre slik 
Jesus ville gjort. Han vasket disiplenes 
føtter. Han var nær. Jesus gav oss et 
forbilde. ”Slik som jeg har gjort med 
dere, skal også dere gjøre”.

den onde søker 
mørke områder i 
livene våre han kan 
bemerke og anklage. 
Men ved bekjennelse 
og nært fellesskap 
kommer lyset inn, og 
djevelen står makt-
esløs. Jesus er midt 
i blant disipler som 
lever slik. og der han 
er, er det frihet og 
framgang
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