
  1

TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI

Ærekultur
• Gud er far

• Ein dynamisk sirkel av ære
• Ordet ble menneske 

• Bibelbruk i hverdagen
• Den ene timen i uka 

• Hjelp til tenåringsforeldre

NO 1 / 2011



2 

FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

UTGIVER
Kristent Nettverk, 
Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen

ANSVARLIG REDAKTØR:
Erling Thu

REDAKTØR:
Terje Dahle

Epost: folk@krinet.no
Internett: www.ifolk.no
Opplag: 1200
Kontonr.: 9524.05.04996

REDAKSJONEN
Stein Ørnhaug, Bjørg Kristing, 
Håvard Kjøllesdal, Jimmy Thomsen

GRAFISK PRODUKSJON
Tormod Åsen

DESIGNRAMMEVERK
Tema Design Jens Jacob Jensen

BILDER
Private og Google.com

TRYKKERI
John Grieg AS

Abonnement: kr. 200,- pr. år
Det kommer ut 4 nummer i året.

BLI ABONNENT
se www.ifolk.no eller send en sms med 
kodeord FOLKABO og navn og adresse 
til 2097 (tjenesten er gratis) eller ring
55 38 18 40.



Innhold

 4 Gud er far

 8 Alt ved Gud er herleg og ærefullt

 12 Det fi nst ein ærekultur i Gud

 17 Fra depresjon til livsglede 

 24 Ein dynamisk sirkel av ære

 27 Oslo

 30  Ordet ble menneske

 36 Fra innover til utover

 40 Bibelbruk i hverdagen

 44 Den eine timen for veka

 48 Hjelp til tenåringsforeldre

Gud er vår far

Og i menighetsfellesskapet fant hun familie

«Man kan ikke skille Gud fra hans eget ord. 
Kjærlighet til Ordet er kjærlighet til Gud. 
Tid med Ordet er tid med Gud»
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Gud er far

Tekst: Terje Dahle

tedahle@gmail.com

Det å kjenne faren sin er grunnleggende for alle mennes-
ker. Det lages masse tåredryppende TV program om folk 
som finner sin far etter mange års leting. Og beskrivelsen 
som kommer etterpå er at tomheten og spørsmålene ble 
erstattet med en grunnleggende tilfredshet og sammen-
heng i livet. At myndighetene i Norge ved lov åpner for å 
at barn skal bli født uten å kjenne sin far er en tragedie 
og et symptom på et samfunn uten forståelse av sanne 
verdier. Derfor er budskapet om far, en sann, rettferdig og 
god far, viktigere enn noen gang. 

Jesus viser oss Gud som far
Som alle andre evige sannheter, har forståelsen av far sitt opphav i 
hvem Gud er. Gud er evig, hellig og god. En annen grunnleggende 
sannhet er at Jesus viser oss hvem Gud er (Joh.14,8-9). I Jesu liv 
var fellesskapet med Far helt avgjørende. Han levde for å åpenbare 
Far. Som liten gutt lagde han oppstandelse i familien sin fordi han 
ikke fulgte dem hjem fra en av reisene til Jerusalem. Da foreldrene 
fant ham i templet og bebreider ham for forsvinningsnummeret, 
svarer han dem med at det er en selvfølge for Jesus å være i sin 
Fars hus (Luk.2,49).

I Johannes evangeliet er budskapet til Jesus at han er sendt av 
Gud Far, han har et oppdrag fra Ham, og alt han gjør er en respons 
på det Gud som Far sier til Ham (Joh.5, 16-30 + 6,38). Dette var så 
provoserende for de skriftlærde at det var grunn god nok til å 
steine Jesus. For dem var Gud en streng autoritet som ga mennes-

«Jesus levde ut fra en relasjon  
der han til og med brøt  

oppleste regler  
som sabbatsbudet  

dersom det var tjenlig for å vise 
miskunn og nåde»
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kene regler å følge, og konsekvensen av å bryte dem var straff og 
ofte død. Jesus levde ut fra en relasjon der han til og med brøt 
oppleste regler som sabbatsbudet dersom det var tjenlig for å vise 
miskunn og nåde. Han sa at sabbaten ble til for menneskenes skyld 
og ikke omvendt (Mark.2,27). Dette rokket de lovlærdes tankegang.

For å foklare hvem Gud er fortalte Jesus lignelsen om sønnen 
som fi kk arven fra far og ødslet den bort i fest og tull, og til slutt 
satt ruinert igjen uten noe framtid. Den eneste muligheten han så 
var å dra hjem til far uten noen forventninger. Jesus beskriver da 
faren som en som står og speider etter sønnen sin og som møter 
ham med jubel, fest og faren gjenreiser han som fullverdig sønn. 
Med denne historien forteller Jesus hvordan Gud er som Far. Han 
er som Jesus, full av nåde og sannhet (Joh.1,14).

Den hellige ånd gir oss å erfare Gud som Far
Da Jesus forberedte disiplene på at han skulle forlate dem, var 
budskapet at de skulle slippe å bli igjen som farløse, Den hellige 
ånd skulle komme (Joh.14, 18). Det var så bra at det til og med 
var det beste for dem, for nå kunne hver enkelt som tok imot Jesus 
erfare at Gud ble nær dem som en god Far (Joh. 16,7). I hele sin 
avskjedstale i Johannes evangelium kapittel 14 til 17 viser Jesus 
hvordan det nye livet med Gud som Far arter seg. De kan be til 
ham om alle ting, de skal få erfare glede og fred, de skal få elske 
hverandre og erfare en enhet med Gud og hverandre som er him-
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Å kalle Gud for pappa er radikalt fordi han 
blir nær og familiær på en helt annen måte enn 
religionen framstiller ham.

melsk. Han viser dem et liv som er attraktivt og spennende midt i 
en verden som vil motarbeide dem og til og med forfølge dem. 

Når de fra pinsedag er fylt av Den hellige ånd ser vi hvordan 
Gud er nær og gir kraft, motivasjon og tro hos hver enkelt. De er 
sterke og robuste og menigheten vokser midt i en vanskelig tid. 
Trusler og forfølgelse skremte dem ikke, fordi de var fylt av Den 
hellige ånd og hadde en sterkere drivkraft på innsiden enn presset 
fra omgivelsene (Joh.7,37-38). 

Når Paulus underviser om Den hellige ånd i Romerbrevet, vekt-
legger han at det nye livet i Jesus Kristus er noe helt annet enn et 
religiøst liv der en følger ytre lover og regler. Vi er kvitt frykten og 
kan kalle Gud for Pappa (Rom.8, 15-17). Å kalle Gud for pappa er 
radikalt fordi han blir nær og familiær på en helt annen måte enn 
religionen framstiller ham. Men i en kristen forståelse er det å 
frykte Gud og elske Gud ikke motsetninger, men viktige deler i en 
forståelse av Gud som mektig og hellig, men samtidig nær og full 
av miskunnhet. 

Konsekvenser av å kjenne Gud som Far 

Sunn selvrespekt
Å kjenne Gud som Far gjør for det første noe radikalt med oss selv. 
Vårt liv blir ikke defi nert av omgivelser, venner og familie, men av 
Gud. Han har skapt oss, han har en plan med vårt liv, og han kal-
ler oss barn uavhengig av våre gjerninger. Vår selvrespekt bygger 
på Jesu kjærlighet til oss som han viste på korset, og som vi kan få 
ta imot med takk og glede. Dette skaper en verdighet, trygghet og 
fred som ingen selvhjelpskurs kan gi. 

Sunt forhold til andre mennesker 
Som en konsekvens av dette, får vi et nytt forhold til folk rundt 
oss. Vi forstår at de er like mye elsket av Gud som oss, og at de har 
en verdi fra Gud og ikke fra prestasjoner og status. Det løser oss 
fra sammenligning og usunn konkurransementalitet. Vi slipper å 
måle oss opp mot hverandre og leve ut fra en menneskelig måle-
stokk. Når vi kjenner Gud som far, har vi en identitet i hva vi er og 
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ikke i hva vi gjør. Det gjør oss ikke passiv og tilbakeholden. Nei, 
det gir oss masse energi til å leve fordi vi ikke bruker energien på 
interne dialoger og å sammenligne oss med andre. Tvert imot, vi 
ønsker folk velkommen i våre liv. 

Dette skaper et mangfold av livsutfoldelse som gjenspeiler 
Guds storhet og makt. Han er den mest kreative kraft i universet, 
og folk som kjenner sin Gud som Far lever ut det de har med et 
overskudd og liv som smitter. 

Robusthet i vanskeligheter
Livet byr på mange utfordringer, og som kristne måler vi ikke livet 
i hvor uproblematisk eller lettvint vi har det. Vi tjener Gud, og 
møter de utfordringene det byr på. Og fordi vi kjenner Gud som 
Far, vet vi at det finnes en vei og at vi kommer gjennom vansker 
og prøvelser. Denne robustheten gjør at vi kan gå mot strømmen, 
stå oppreist når folk rundt oss sier oss imot. Vi blir heller ikke 
reaktive overfor folk som gjør livet surt for oss, men har en kilde i 
oss som styrer responsen vi gir. Da blir vi i stand til å skape for-
andring og lede an i Guds kjærlighets revolusjon. 

Erfare Gud som far
Vi får Gud som far ved å bli født på ny. Vi tar i mot Jesus som 
Herre og lar oss døpe i vann og Den hellige ånd. Da blir vi etterføl-
gere og disipler av Jesus. Da blir vi Guds barn og blir erklært rett-
ferdig for Gud (Ef.2,8-9). Som vi så i Romerbrevet 8 og som 
Galaterbrevet 4,4-7 viser oss så er et kjennetegn på Åndens fylde i 
oss en erfaring av Gud som Far, Pappa. Derfor trenger vi stadig å 
bli fylt av Ånden (Ef.5,18). Da blir de objektive sannhetene fra Gud 
til erfaringer for oss. Det innebærer tid med Gud i Bibelen og bønn, 
og det innebærer å be for og med hverandre om å bli stadig fylt 
med Den hellige ånd. Når vi ber og legger hånden på hverandre, 
formidler vi åndelige sannheter fra Gud. Det er Jesu kropp, menig-
heten, i funksjon (Ef.1,22).  Et møte med menigheten blir et møte 
med Gud som Pappa. 

«Jesus levde ut  
fra en relasjon der han  
til og med brøt oppleste regler  
som sabbatsbudet dersom  
det var tjenlig for å vise  
miskunn og nåde»
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Alt ved Gud er herleg 
og ærefullt 
Ærekultur – del 1

Noko av det fyrste eg oppdaga då eg tok til å granska 
Skrifta på ny var at ære og herlegdom heng nøye saman 
og ofte er to sider av same sak og er veldig ofte knytt til 
Gud. Salmisten seier at Gud er ærens Gud og at alt i hans 
tempel seier: Ære! (Sal.29,3,9 NB). Jesus Kristus er ærens 
konge (Sal.24,7-10) og herlegdomens Herre (Jak.2,2). 
Gud er herlegdomens Gud og Far (Apgj.7,2; Ef.1,17). Den 
Heilage Ande er herlegdomens Ande (1.Pet.4,14). Jesus er 
sjølve utstrålinga av Guds herlegdom (Hebr.1,3). Apost-
lane såg hans herlegdom, ein herlegdom som den 
einborne Sonen har frå Far sin, full av nåde og sanning 
(Joh.1,14).

Eit ordstudie
Det finst ein mengde bibelord som handlar om Guds og Jesu Kristi 
herlegdom og ære. Den treeinige Gud er den herlege og ærefulle 
Gud. Difor er alt Gud gjer kjenneteikna av herlegdom og ære. 
Uttrykket Guds herlegdom er oftast i GT nytta som eit teknisk teo-
logisk uttrykk for Guds synlege nærvær og utstråling av hans her-
lege og ærefulle vesen. 

Det hebraiske ordet kabod er omsett ære og herlegdom om 
kvarandre. Grunntydinga av dette ordet er tyngde og vekt. Det er 
det vektige eller tyngda ved ein person som gjev han ære. Det kan 

 
Artikkelserie om ærekultur
Tekst: Erling Thu 
erlingthu@msn.com

For om lag eit halvt år sidan fortalde  
ein god kristen venn og bror noko 
frå eit besøk i Bethel, Redding, USA 
som sette i gang ein prosess i meg. 
Han sa at kanskje den viktigaste 
faktoren, i det Guds nærværet og den 
overnaturlege dimensjonen dei lever i, 
var ein ærekultur som frigjorde liv og 
kraft mellom dei. Då eg høyrde dette 
ordet, ærekultur, opplevde eg at Gud 
talte til meg at det var noko eg skulle 
studera for å få ny innsikt.  
I det siste halvåret har eg grunna på 
dette med ære. 

Eg har granska i Skrifta og brukt 
teologiske oppslagsverk for å trengja 
djupt inn i dette emnet. Eg har også 
lese eit bok av Danny Silk, ein av Bill 
Johnsons medarbeidarar, med stor 
interesse og nytte. Denne boka skildrar 
på ein flott måte koss dei praktiserer 
ærekulturen i Bethel Redding.  
Dette berre skapte ein trong i meg til 
å granska Skrifta for å finna ut kva ho 
seier om dette viktige emnet. 

Det verkar som om heile Bibelen er full 
av undervisning og forteljingar der ære 
og herlegdom er viktige element og 
underliggjande prinsipp. 

I denne artikkelen, eller i dei 4 
fylgjande artiklane vil eg prøva å dela 
noko av det eg har oppdaga når eg 
har granska Skrifta og sett på dette 
viktige emnet med nye auge. 2 av 
desse artiklane kjem i neste nummer 
av FOLK. 
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«Dei fyrste menneska  
i Edens hage var kledd  
i ein stråleglans av  
herlegdom og ære.  
Då dei synda vart dei fylte med 
skam og skuldkjensle.  
Æra veik for skamma.  
Den herlege utstrålinga vart borte 
og dei oppdaga at dei var nakne  
og trong noko  
å dekka seg med»

vera personlege eigenskapar, stilling i samfunnet eller rikdom som 
gjev tyngde eller ære. Kabod er i våre biblar omsett med tyngde, 
ære, glans eller herlegdom.

Det hebraiske ordet hadar er omsett med prakt, herlegdom og 
ære og det å visa ære eller å heidra. Det hebraiske ordet tifæræt/
tifara er omsett pryd, prakt og ære og kjem frå pa’ar som tyder å 
forskjønna eller herleggjera.  

I NT finn me dei greske orda timè/timan som tyder ære og hei-
der og å æra eller heidra, og doxa/doxazein som er omsett ære, 
glans, prakt, herlegdom og å prisa, lova, æra og herleggjera. 

På grunnlag av desse og andre ord frå grunntekstane kan me 
seia at ære er det som gjev menneske tyngde, vekt og status. 
Denne æra kan vera knyta til ytre ting som stilling i samfunnet og 
rikdom, men har også med indre kvalitet å gjera. Ære og herleg-
dom har med mennesket sin natur og vesen å gjera.  Det er noko 
ein har fått og eig og som strålar fram gjennom ein innebygd 
vørdnad og sunn sjølvrespekt som kjem av å vita kven ein er. 
Denne innebygde ære og vørdnad vert gjenkjend av menneske 
rundt oss som møter oss med ære og respekt. Ære, vørdnad, ver-
digheit og respekt er noko me ber med oss og noko folk gjev oss 
og møter oss med i ein ærekultur.

Gud er opphav til all herlegdom og ære
Den heilage og treeinige Gud me møter i Bibelen er framstilt som 
herleg, skjønn, vakker og ærefull. Alt ved Gud er herleg og ære-
fullt. Difor finn me også at alt Gud gjer avspeglar Guds herlegdom 
og ære og er til Guds ære. Serafane som er for Guds åsyn seier at 
heile jorda er full av Guds herlegdom (Jes.6,3). Salmisten seier at 
heile skaparverket forkynner Guds herlegdom og ære (Sal.19,2-7). 
Apostelen Paulus seier at me kan sjå Guds herlege og usynlege 
vesen gjennom skaparverket, både hans evige kraft og hans gud-
dom frå gjerningane hans  og skjøna at han bør ha ære og takk 
(Rom.1,19-21). Gud har lagt ned noko av sin herlegdom i alt han 
har skapt slik at det kan vera til hans ære (Jes.43,4,7).

Me kan seia at alt Gud har skapt har innebygd i seg eit mål av 
ære eller herlegdom som viser noko av Guds ære. Guds herlege 
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skaparkraft synleggjer den innebygde tyngda, æra eller herlegdo-
men han har gjeve til det han har skapt. Salme 8 fortel oss at Guds 
namn er herleg over all jorda og at Gud har breidd si prakt, pryd-
nad eller herlegdom ut over himmelen.  Faktisk er målet for alt 
Gud gjer herlegdom og ære, noko me skal seia meir om seinare. 
Apostelen Paulus seier noko interessant om den innebygde glan-
sen, herlegdomen eller æra i alt det skapte:

Og det finst himmelske kroppar og jordiske kroppar; ein glans har dei 
himmelske, ein annan dei jordiske. Ein glans har sola, ein annan har 
månen og ein annan stjernene. Den eine stjerna lyser med klårare 
glans enn den andre. (1 Kor 15,40-41)

Her seier apostelen at både himmelske og jordiske kroppar har ein 
innebygd glans (gresk doxa) eller herlegdom eller ære, men at dei 
har dette i ulikt mål. Likeeins er det med sol, måne og stjerner som 
alle har ein glans (gresk doxa) eller herlegdom.  Men inga stjerne er 
lik ei anna stjerne i glans eller utstråling. Alt det skapte har med 
andre ord sitt eige mål av herlegdom eller ære.

Mennesket er skapt til ære
I det fyrste kapittelet i Bibelen høyrer me om Gud som skaper 
verda på seks dagar. Kvar dag gjev Gud ære til det han har skapt 
ved å sjå på det, vurdera det og seia at det er godt. Då han hadde 
skapt menneska den sjette dagen og såg på alt det han hadde 
skapt, æra han det ved å seia at det var overlag godt (1.Mos.1,31). 
Salme 8 fortel oss at då Gud skapte menneske, gjorde han det berre 
lite ringare enn Gud og krona det med ære og herlegdom og sette 
mennesket til å vera herre over alt det skapte (Sal.8,6-7).  

Dei fyrste menneska i Edens hage var kledd i ein stråleglans av 
herlegdom og ære. Då dei synda vart dei fylte med skam og skuld-
kjensle. Æra veik for skamma. Den herlege utstrålinga vart borte 
og dei oppdaga at dei var nakne og trong noko å dekka seg med. 
Dei tok til å skulda på kvarandre og vart redde for Gud. Guds strå-
lande herlegdom og ærefulle vesen skræmde dei og dei prøvde å 
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gøyma seg for han. Synda, ulydnaden og ureinskapen deira skapte 
vanære, skam, skuld og fordøming. 

Menneska er ikkje skapt til å leva med dei negative kjenslene 
som fylgjer fordøming, skuld, skam og vanære. Menneska er skapt 
for å leva med ære og herlegdom. Synda øydela dette, men alle 
menneske ber i seg ein lengt etter herlegdom og ære. Eg trur det er 
rett å seia at alle menneske søkjer ære, ros , lovord, godkjenning, 
godtaking, akseptering, heider, fagning, hylling, støtte, velvilje og 
vørdnad. Den store utfordringa for menneska er kor ein søkjer 
dette og kva ein gjer med det.

Alt det skapte har innebygd ære herlegdom som  avspeglar 
noko av Guds herlegdom til hans ære. Her ser me ein dynamisk 
sirkel i skaparverket og menneskelivet. Ære og herlegdom kjem frå 
Gud og er meint å gå tilbake til Gud, som gjev meir ære og herleg-
dom til dei som ærar han, så dei kan gje endå meir ære til Gud.

«Menneska er ikkje skapt 
til å leva med 
dei negative kjenslene 
som fylgjer fordøming, 
skuld, skam og vanære. 
Menneska er skapt 
for å leva med 
ære og herlegdom»
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Det finst ein ærekultur i Gud 
Ærekultur – del 2

Tekst: Erling Thu 
erlingthu@msn.com

Me kristne forstår Gud, slik han har gjort seg kjend gjen-
nom patriarkane og Israel i GT og gjennom Jesus Kristus 
og apostlane i NT, som treeinig. Gud er ein, men er ein 
samansett einskap. Me trur at det berre er ein Gud, men at 
denne eine Gud eksisterer i all æve i tre personar, Far, Son 
og Den Heilage Ande. Gud er tre i ein og ein i tre. I Gud 
finn me både einskap og mangfald for Gud er eit herleg 
dynamisk ærefellesskap. Det er ein fantastisk ærekultur i 
Gud som byrjar hos Far.

Om me som er Guds barn liknar på Gud vil me læra å avspegla 
denne ærekulturen mellom oss. Då vil liv og skaparkraft verta 
utløyst mellom oss til velsigning for mange menneske og til Guds 
ære. Ingen har nokon gong sett Gud, men den einborne, som er 
Gud, og som er i fanget til Far, han har synt oss kven han er (Joh 
1,18). Når me les evangelia får me mange innblikk i det nære for-
holdet i Guddommen der alle ærar kvarandre i ekte kjærleik. Her 
har me som foreldre mykje å læra i korleis me skal elska og oppseda 
barna våre slik at dei vinn herlegdom og ære, - og vil vera til ære 
for oss og for Gud. 

Far ærar Sonen
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Sonen utgår frå Far. Han får og har herlegdom og ære frå Far. Frå 
æva av, før Jesus vart født som eit menneske og vart ein av oss, 
hadde han heilt og fullt del i Guds herlegdom hjå Gud (Joh.17,5). 
Då han steig ned til oss gav han avkall på å vera Gud lik og ha sin 
eigen herlegdom (Fil.2,6-7). Difor finn me ikkje mykje ytre ære og 
herlegdom knyta til Jesu liv eller død. Han vart født i ein stall og 
vart lagt i ei krybbe. Han hadde ikkje eingong noko han kunna 
kvila hovudet sitt på då han utførde oppdraget sitt. Til slutt vart 
han krossfesta og døde som ein forbrytar. Men i all denne forne-
dringa æra Gud han og lyfta han til slutt opp til den mest ærefulle 
plassen ved si høgre hand i herlegdomen.

Far æra Sonen då han vart avla i mors liv
Gud sende ein engel for å æra dette barnet som vart avla ved Den 
Heilage Ande i møya Maria. Sonen ho bar fram skulle vera heilag 
og stor, og kallast Guds Son. Josef, som var trulova med Maria, 
fekk også besøk av ein engel som æra sonen i Marias morsliv (Luk 
1,28-37 og Matt 1,18-25)  

Denne vakre forteljinga fører tankane til Hebr.13,4 som seier at 
me skal halda ekteskapet i ære, og lat ikkje ektesenga skitnast til. 
For Gud vil dømma dei som driv hor eller bryt ekteskapet. Kvart 
einaste barn fortener å verta født på ein ærefull måte i eit ekte-
skap, eit ordna familieforhold kjenneteikna av kjærleik. Det er ære-
fullt å verta mor og bera fram barn når ein er gift, men det er lite 
ærefullt å verta gravid utan å vita nøyaktig kven faren er. Barnet 
som vert født utaføre ekteskapet har sjølvsagt inga skuld og skal 
ærast uansett fordi det er skapt i Guds bilete.  

Far æra Sonen då han vart født
På ny sendte Far englane sine for å kunngjera kven dette barnet 
som no ligg i krybba verkeleg er (Luk 2,10-14)

Far æra Sonen då han vart døypt og tok til med si teneste
Alt folket lét seg no døypa, og Jesus vart òg døypt. Medan han 
bad, opna himmelen seg, og Den heilage ande dala ned over han i 
skapnad av ei due. Og det kom ei røyst frå himmelen: “Du er Son 

«Barnet som vert født  
utaføre ekteskapet har sjølvsagt 
inga skuld og skal  
ærast uansett  
fordi det er skapt  
i Guds bilete»
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min, som eg elskar, i deg har eg mi glede.” Jesus var omkring tretti 
år gammal då han tok til med si gjerning. Luk 3,21-23)

Ingen tek seg sjølv den æra, men han blir kalla av Gud, slik 
som Aron. Så har heller ikkje Kristus teke seg den æra å vera 
øvsteprest. Han fekk henne av Gud, som sa til han: Du er son min, 
eg har født deg i dag. Og som han seier ein annan stad: Du skal til 
evig tid vera prest av same slag som Melkisedek. (Hebr 5,4-6)

Far æra Sonen då han var midt i tenesta si
For han fekk ære og herlegdom frå Gud, vår Far, den gongen 
røysta kom til han frå høgste herlegdomen: «Dette er Son min, han 
som eg elskar, i han har eg mi glede.» Vi høyrde sjølve denne 
røysta koma frå himmelen då vi var saman med han på det heilage 
fjellet. (2 Pet 1,17-18)

Far æra Sonen i avslutninga
Jesus svara: “Timen er komen då Guds herlegdom skal lysa om 
Menneskesonen. Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Fell ikkje kvei-
tekornet i jorda og døyr, blir det verande berre eitt korn. Men døyr 
det, gjev det stor grøde. Den som elskar livet sitt, mistar det. Men 
den som hatar livet sitt i denne verda, skal berga det og få evig liv. 
Den som vil tena meg, må følgja meg, og der eg er, der skal tena-
ren min òg vera. Den som tener meg, skal Far min æra. No er sjela 
mi fylt av angst. Men skal eg så seia: Far, frels meg frå denne 
timen? Nei, til denne timen skulle eg koma. Far, lat herlegdom lysa 
om namnet ditt!” Då kom det ei røyst frå himmelen: “Eg har late 
min herlegdom lysa om det og skal la han lysa på nytt.” (Joh 
12,23-28)

Far æra Sonen i oppstoda
Ved han er de komne til tru på Gud, som vekte Kristus opp frå dei 
døde og gav han herlegdom. Difor er trua dykkar òg von til Gud. 
(1 Pet 1,21)

«Barnet som vert født  
utaføre ekteskapet har sjølvsagt 

inga skuld og skal  
ærast uansett  

fordi det er skapt  
i Guds bilete»



  15

Far æra Sonen i himmelfarten
Difor har òg Gud opphøgt han til det høgste og gjeve han namnet 
over alle namn. I Jesu namn skal difor kvart kne bøya seg, i him-
melen, på jorda og under jorda,  og kvar tunge vedkjenna at Jesus 
Kristus er Herre, Gud vår Far til ære! (Fil 2,9-11)

“Lyft dykkar hovud, de portar, ja, lyft dykk, de eldgamle dører, 
så kongen, den herlege, kan dra inn!” “Kven er kongen, den her-
lege?” “Det er Herren, Allhærs Gud. Han er kongen, den herlege.”  
(Sal 24,9-10)

Far æra Sonen ved å renna ut Anden
Siste dagen i høgtida, den store festdagen, stod Jesus fram og ropa: 
“Den som tørstar, skal koma til meg og drikka. Den som trur på 
meg, frå hans indre skal det, som Skrifta seier, renna elvar med 
levande vatn.” Dette sa han om Anden dei skulle få, dei som 
trudde på han. For endå var ikkje Anden komen, for Jesus var endå 
ikkje herleggjord. (Joh 7,37-39)

Han vart opphøgd til Guds høgre hand og fekk av sin Far Den 
heilage ande som var lova, og den har han no aust ut. Det er dette 
de ser og høyrer. For David fór ikkje opp til himmelen, men han 
seier: Herren sa til min herre: Set deg ved mi høgre hand til eg får 
lagt dine fiendar som ein skammel for dine føter. Så skal heile Isra-
elsfolket vita for visst: Denne Jesus som de krossfeste, han har Gud 
gjort til både Herre og Messias.” (Apg 2,33-36)

Sonen æra Far
Gjennom heile sitt liv og si teneste var Jesus medviten at han var 
sendt av Gud til jorda og kalla Gud for han som har sendt meg. 
Gjennon alt ha sa og gjorde søkte han difor å æra Gud som hadde 
sendt han. Han søkte ikkje si eiga ære og han søkte ikkje ære hjå 
menneske. Han hadde berre eit ynskje og det var å æra Gud i alle 
ting. Her er nokre bibelord som understrekar dette:

Den som talar ut frå seg sjølv, søkjer si eiga ære, men den som 
søkjer ære for den som har sendt han, han talar sant, og det finst 
ikkje urett i han. (Joh 7,18)
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“Eg har inga vond ånd i meg,” sa Jesus, “men eg ærar Far min, 
og de vanærar meg. Eg søkjer ikkje mi eiga ære. Det er ein som det 
gjer, og han dømmer. (Joh 8,49-50)

Jesus svara: “Dersom eg ærar meg sjølv, er æra mi ingen ting 
verd. Det er Far min som ærar meg, han som de kallar dykkar Gud.  
(Joh 8,54)

Jesus æra Anden og Anden ærar Jesus
Jesus talte alltid vel om Den Heilage Ande og brukte mange ære-
fulle namn på han. Då farisearane meinte at det var ei urein ånd 
som var verksam i han, tok kan kraftig til motmæle for å verna om 
æra til Anden. Han gjorde det klart at den ånda som var verksam i 
han var Guds Ande og ikkje noka urein ånd. Han lyfta Anden høgt 
opp til ære ved å seia:

Difor seier eg dykk: All synd og spott skal menneska få tilgjeving for, 
men spott mot Anden skal ikkje tilgjevast. Den som seier eit ord mot 
Menneskesonen, skal få tilgjeving. Men den som seier mot Den heilage 
ande, skal ikkje få tilgjeving, korkje i denne verda eller i den som 
kjem. (Matt 12,31-32)

Den Heilage Ande æra Jesus som eit foster då Maria kom på besøk 
til Elisabet (Luk.1,41-45). Det var også Den Heilage Ande som dreiv 
Simeon og Anna til å æra Jesus då han vart teken til templet i 
Jerusalem som eit lite barn (Luk.2,25-38). Då Jesus talte til lære-
sveinane om Anden som skulle koma sa han:

Han skal herleggjera meg, for han skal ta av det som er mitt, og for-
kynna det for dykk. (Joh 16,14)

«Dersom eg ærar  
meg sjølv, er æra mi  

ingen ting verd.  
Det er Far min som ærar meg,  

han som de kallar  
dykkar Gud»  

(Joh 8,54)
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Fra depresjon til livsglede

Tekst: Bjørg Kristing
bjorg.kristing@kristent-fellesskap.no

I barndommen var det ingenting som ga trygghet. Hun 
var enebarn og vokste opp med en psykisk syk alenemor. 
Moren hadde mer enn nok med seg selv og var ikke i 
stand til å ta seg av henne. Det skrantet på alle områder, 
ikke engang mat og klær var noen selvfølge. Alt det som 
gir en opplevelse av kjærlighet og omsorg manglet: 
oppmerksomhet, varme, fellesskap. Som fjortenåring 
lærte Malene Jesus å kjenne, - og det har båret henne 
gjennom depresjonens hengemyr som truet med å 
oppsluke henne. Nå er hver dag full av glede.

«Jesus kom inn i mitt liv. 
Endelig noe fast, noe som ikke 
endret seg. 
Ingen løgner, ingen svikt. 
Jeg hadde aldri hatt noen 
å stole på. 
Han ble min mor, min far, min bror 
– ja jeg vil si han ble ett med 
min identitet»
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Malene Trondsen bor i dag i Molde, sammen med ektemannen Kje-
til og sønnene Timoteus (7) og Tobias (6). ”I dag stråler jeg”, sier 
hun. Tonen er kanskje litt spøkefull, men det merkes samtidig en 
jordnær trygghet og styrke. Veien dit har vært lang, –men jeg 
holdt fast på håpet. Mange av problemene jeg fikk som barn, 
skyldtes jo nettopp det faktum at min mor var meget syk. Hun er 
egentlig et fint og raust menneske. Hun har lært meg også å være 
raus, og i dag har vi fin kontakt.

Psykose
Et resultat av denne omsorgssvikten var at skole og venner ble 
vanskelig. Hun slet i hverdagen. Midt i videregående ble hun ram-
met av en alvorlig psykose og ble innlagt på psykiatrisk sykehus. 
-Mange ville sikkert opplevd det som at livet raste sammen, men 
for meg innebar det faktisk mange positive sider. Jeg opplevde for 
første gang omsorg. Jeg fikk mat og stell og der var noen som for-
sto hvordan jeg hadde det og støttet meg. Det var en god opple-
velse.

Med behandling og omsorg kom Malene seg raskt, men da bar 
det raskt tilbake til den samme utfordrende hverdagen. I de nær-
meste årene hadde hun fire slike innleggelser og hun fikk etter 
hvert diagnosen manisk depressiv.

Håp
Underveis hadde det likevel skjedd en forandring. Som konfirmant 
fikk Malene høre evangeliet for første gang. -Jeg grep det med 
begge hender. Jesus kom inn i mitt liv. Endelig noe fast, noe som 
ikke endret seg. Ingen løgner, ingen svikt. Jeg hadde aldri hatt 
noen å stole på. Han ble min mor, min far, min bror – ja jeg vil si 
han ble ett med min identitet.

Malene hadde en slik desperat hunger etter å bli kjent med 
Jesus, forstå mer, vite mer. Hun leste bibelen flere ganger. Noen 
vers og passasjer fikk stor betydning og holdt henne oppe og ga 
henne håp i de tyngste stunder.

«Deretter tok hun en  
viljesbeslutning om å tilgi  

moren sin. Det startet en prosess. 
-Tilgivelse bit for bit»
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Helbredelse
I 1998 gikk hun på bibelskole og ble klar over det bibelen sier om 
å salve de syke med olje og be for dem så de kan bli friske. Hun 
kontaktet sentrale personer i skolemiljøet, de salvet henne og sam-
let seg i bønn for henne. Etter dette opplevde hun at hun ikke len-
ger var manisk depressiv og hun har ikke siden vært psykotisk. Det 
var et stort mirakel og bønnesvar.

Nytt mirakel
Året etter giftet hun seg med Ketil, som siden sekstenårsalderen 
hadde gjort en iherdig innsats for å vinne hennes hjerte.  Sammen 
fi kk de oppleve et nytt mirakel. Da de etter hvert tenkte på å stifte 
familie, lyktes ikke Malene å bli gravid. Det viste seg at hun hadde 
for høye verdier av hormonet prolaktin, som hindrer graviditet, 
hun hadde også noe feil med stoffskiftet og fl ere andre forhold 
som ble sett på som hindringer. 

Men de ba til Gud om at de mot alle odds skulle få et barn. 
Sommeren 2000 var de med på Kristent Nettverks stevne i Stokke. 
Også her ble de bedt for, og i et av møtene opplevde Malene at 
Gud sa til henne at neste år ved denne tiden skulle hun være gra-
vid. Hun var helt overbevist om at dette virkelig kom til å skje, så 
hun gikk med én gang frem og fortalte til de mange hundre stev-
nedeltakerne hva Gud hadde sagt. Året etter, på samme sted, kunne 
hun kunngjøre at deres første barn var underveis.

Rasende på Gud
Malene var frisk, både fysisk og psykisk under graviditeten, men 
like etter fødselen fi kk hun en alvorlig fødselsdepresjon. -Da ble jeg 
rasende på Gud! Jeg skjønte ingenting – etter DET bønnesvaret. 
Det ble en lang og tung tid. Alt vondt og vanskelig fra barndom-
men kom opp igjen. Alle ubearbeidede følelser; skuffelse, angst, å 
være uønsket, å være en belastning, å være neglisjert. Hun kjente 
på mange bebreidelser mot moren. Bare det å tenke på at hun nå 
hadde et barn som kom til å kalle henne for ’mamma’ gjorde 
vondt. Hun følte avsky overfor ordet. 

-Jesus ble det eneste holdepunktet i mitt mørke. 
Å rope navnet JESUS var ofte det eneste jeg 
kunne - eller å stønne frem ordløse bønner om 
hjelp.
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Tilværelsen var så mørk, smerten så stor, fortvilelsen så bunn-
løs at hun noen ganger ønsket hun kunne ta sitt eget liv. Hun var 
rasende på seg selv også. I frustrasjon og hjelpeløshet både klorte 
hun seg og dro seg selv i håret. 

Ting ble ikke lettere av at hun møtte liten forståelse hos sine 
kristne venner. Hun følte at holdningen var at hun burde ta seg 
sammen og komme over disse tingene. De fl este trakk seg unna og 
hun og Kjetil følte seg alene. Det ble en kamp som varte i fi re år. 
-Kjetil var enestående, skyter hun inn. ’Han var en helt!’  Han tok 
seg av barna - sønn nummer to kom nemlig bare et års tid etter 
den første. Kjetil var den som holdt hjulene i gang i familien.

Jesus var nær
-Jesus ble det eneste holdepunktet i mitt mørke. Å rope navnet 
JESUS var ofte det eneste jeg kunne - eller å stønne frem ordløse 
bønner om hjelp. Midt i alt det vonde fi kk hun oppleve at han var 
nær. -Jeg klynget meg som før til ord i bibelen som ga meg håp:

”Vær ikke redd, for jeg er med det. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg 
er din Gud!” (Jes 41,10). 

Disse og mange andre ord var som redningsbøyer i et opprørt hav.
Etter hvert ga medisiner tankene litt ro, så hun kunne begynne 

å bearbeide alle de vanskelige tingene. -Når jeg ser tilbake, ser jeg 
hvor nådefullt Jesus har ledet meg og båret meg. Han har sendt ulike 
mennesker til meg som har gått et stykke av veien sammen med meg.

Tilgivelse
Hun forteller om et ektepar som viste henne viktigheten av å tilgi 
moren, samtidig som de forsto og erkjente den smerte og svikt hun 
hadde opplevd. På vegne av moren ba de først Malene om tilgi-
velse for dette. Deretter tok hun en viljesbeslutning om å tilgi 
moren sin. Det startet en prosess. -Tilgivelse bit for bit, sier hun. 
Det var ikke lett for Følemalene*, men etter hvert fulgte hun etter 
Viljemalene*. Malene understreker at tilgivelse har vært en viktig 
del av helbredelsesprosessen.

1 storemalene/Lillemalene 

– Følemalene/Viljemalene

– De fl este trakk seg unna og hun og Kjetil 
følte seg alene. Det ble en kamp som varte 
i fi re år. -Kjetil var enestående, skyter hun 
inn. ’Han var en helt!’
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Et annet ektepar ble som foreldre for henne. Malene forteller at 
de med stor visdom og kjærlighet gikk mange runder med henne. 
’Det hjalp meg som Storemalene1 å bearbeide opplevelsene til Lille-
malene1, til å forstå og tilgi, til å leve videre med større innsikt. Til 
syvende og sist sitter jeg igjen med en uvurderlig rikdom av erfaring.

Malene fant hjelp i prosessen med å bearbeide følelser ved å gi 
seg selv ulike navn eller roller. Hun kunne for eksempel visualisere 
at hun som Storemalene kunne ’gå til’ redde, usikre Lillemalene. 
Storemalene hadde den voksnes forståelse og innsikt, hun visste 
hva Lillemalene trengte og kunne betjene og hjelpe henne.

Hun nevner også Viljemalene og Følemalene. Fordi følelser 
kan svinge så utrolig og påvirkes av så mye, blir det vanskelig hvis 
de skal få styre i livet. Malene fant at det var mange ting hun 
kunne legge bak seg ved bevisst og aktivt å bruke viljen sin, med 
andre ord hun lot Viljemalene få det avgjørende ordet.

Dette ble en hjelp til å sortere og gripe fatt i ting på en konkret 
og konstruktiv måte.

Gir håp til andre
De siste årene har Malene vært helt frisk. Det var fire smertefulle 
år, men hun synes likevel det er kommet gode ting ut av det. -På 
grunn av det jeg har gjennomlevd og erfart kan jeg møte andre 
som sliter på en dypere måte enn mange fagpersoner.  Jeg kan 
hjelpe dem til å holde fast på håpet. Jesus visste hele tiden at jeg 
ville stå her å stråle i dag. Han gikk med meg hele veien. Han vil 
gjøre det samme for andre.

Hver dag full av glede
Malene har opplevd Guds trofasthet gjennom disse vanskelige 
årene, og det har vært stort,  men –det største er å se hvor jeg står 
i dag, sier hun. -For meg som ikke fungerte verken hjemme eller 
ute er bare det å kunne støvsuge og gjøre hverdagslige oppgaver i 
hjemmet en glede og en seier. Eller å være sammen med barna, 
snakke med dem, lage mat til dem – være mor og husmor. Alle 
disse vanlige tingene gir meg mye.

«Jesus visste hele tiden  
at jeg ville stå her  
å stråle i dag.  
Han gikk med meg hele veien.  
Han vil gjøre  
det samme for andre.»
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Malene jobber som hjemmeværende, men med hjemmet som 
arena, går hennes engasjement langt utover familien. Om ettermid-
dagen tar hun imot flere nabobarn i sin private SFO-ordning. En 
anledning til å dele sin tro og formidle kristne verdier gjennom 
samvær og lek. Malene er også utrolig kreativ, blant annet med 
malesaker og tekstiler. Hennes skaperevner og fantasi er en kilde til 
glede både for barna og henne selv.

Kristent nabofellesskap
I nabolaget har Kjetil og Malene tatt initiativ til kontakt med et par 
andre kristne familier. Gjennom vennskap og hverdagsfellesskap 
hjelper de hverandre å vokse som kristne. En dag i uken treffes de 
hos Malene, både barn og voksne til middag og fellesskap. De ber 
sammen, studerer bibelen, leker med barna, deler erfaringer og 
lærer av hverandre. 

Innimellom treffes de i et av hjemmene en lørdag og bruker 
mer tid sammen. Barna overnatter, veldig populært forstår vi, og 
de voksne kan være sammen utover kvelden og utdype ting i fred 
og ro. -Vi opplever at vi vokser sammen og fungerer sammen på 
ulike måter i hverdagen. Mange ting fra bibelen som vi har hørt 
eller lest før - men kanskje ikke forstått, eller ikke gitt akt på, blir 
klare og aktuelle for den livssituasjonen vi er i nå.  Det er spen-
nende - og noen ganger utfordrende. 

Denne lille gruppen som Malene og Kjetil leder, en liten 
menighet, er gjennom sin livsstil og sitt engasjement i kontakt med 
mange andre i nabolaget, særlig familier i samme livssituasjon som 
dem selv, men også andre. De ser at deres inkluderende og 
omsorgsfulle levemåte er tiltrekkende og har appell til mange. 

Med den erfaring de har av Guds trofasthet og hjelp i hverda-
gen, har de tro og forventning til at flere i nabolaget og distriktet 
skal oppleve det samme som dem og bli med i Guds familie.

 «Mange ting  
fra bibelen  

som vi har hørt eller lest før  
- men kanskje ikke forstått,  

eller ikke gitt akt på,  
blir klare og aktuelle  

for den livssituasjonen  
vi er i nå»
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Ein dynamisk sirkel av ære 
Ærekultur – del 3

Tekst: Erling Thu 
erlingthu@msn.com

I Jesu øvsteprestelege bønn i Johannes Evangeliet får me 
litt innsyn i den dynamiske ærekulturen som er i den 
treeinige Gud. Det er ein dynamisk sirkel av ære frå den 
eine til den andre og så tilbake att i endelaus gjeving og 
mottaking av ære. 

«Far, timen er komen. Lat herlegdom lysa om Son din, så 
Sonen kan la herlegdom lysa om deg. (Joh 17,1)

Eg lét herlegdom lysa om deg på jorda då eg fullførte det 
verket du gav meg å gjera. Så lat no herlegdom lysa om 
meg, Far, den herlegdom eg hadde hos deg før verda vart 
til. (Joh 17,4-5)

Alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og min herlegdom lyser 
gjennom dei. (Joh 17,10)

Den herlegdomen som du har gjeve meg, har eg gjeve dei, 
så dei skal vera eitt slik som vi er eitt: eg i dei og du i 
meg, så dei heilt og fullt kan vera eitt. Då skal verda 
skjøna at du har sendt meg, og at du har elska dei slik 
du har elska meg. Far, eg vil at dei du har gjeve meg, 
skal vera hos meg der eg er, så dei får sjå min herlegdom, 
den du har gjeve meg fordi du elska meg før verda vart 
grunnlagd. (Joh 17,22-24)
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Jesus startar med å be Far om å herleggjera Sonen, så han kan her-
leggjera Far. Her seier han at han er heilt avhengig av at Far ærar 
han for å kunna gje ære tilbake til Gud. Det er berre den som har 
fått ære eller herlegdom frå Gud som verkeleg med tyngde kan æra 
Gud og la herlegdomen lysa om han. Jesus seier med denne bønna 
at når han får æra og herlegdomen frå Far, så er han i stand til å 
avspegla denne herlegdomen og gje ære til Far.

Me har tidlegare sett koss Far, heilt frå Jesus var avla i mors 
liv og til hans død, oppstode og himmelfart, gong etter gong æra 
og herleggjorde Sonen og let herlegdomen lysa om han. Jesus på si 
side æra og herleggjorde Far, gjennom heile livet og i døden, ved å 
fullføra det verket han gav han å gjera. Difor bed han med frimod 
om å få tilbake den herlegdomen han hadde hjå Far før verda vart 
til.

Men Jesus gjer det heilt klart at den herlegdomen han har fått 
frå Far ikkje var noko han har halda på for seg sjølv, men noko 
han har delt og vil halda fram å dela med læresveinane sine. Han 
seier at hans herlegdom lyser gjennom læresveiane, for den herleg-
domen som Gud har gjeve han, har han gjeve dei. Målet med å gje 
herlegdom og ære til dei som trur på han er at dei heilt og fullt 
kan vera eitt slik som den treeinige Gud er eitt.

Kjærleiken er drivkrafta
Det er kjærleiken som er drivkrafta i å gje herlegdom og ære. Gud 
er kjærleik. Far elskar Sonen. Sonen elskar Far. Denne kjærleikens 
Ande mellom Far og Son er Den heilage Ande. Av di Far elskar 
Sonen gjev han han herlegdom og ære. Av di Sonen elskar Far gjer 
han alt for å æra og herleggjera Far. Det er kjærleikens, ærens og 
herlegdomens Ande som formidlar dette dynamiske livet i kjærleik 
og ære.

Me ser heilt klart at det er ein dynamisk ærekultur i Gud og at 
Jesus tek læresveinane inn i ein liknande dynamisk æresirkel eller 
ærekultur.  Den ære og herlegdom Sonen hadde fått av Far gav 
han vidare til læresveinane og alle som kom til tru på han, så alle 
skal æra Sonen slik dei ærar Far. Den som ikkje ærar Sonen, ærar 
heller ikkje Far, som har sendt han (Joh 5,23). Me kan me andre 

«Når me forstår kven  
og kva folk er,  
vil me vera i stand til å gje dei  
den ære dei fortener  
og ta imot den gåve frå Gud  
dei er i livet vårt.  
Når me ærar folk  
for det dei er flyt det liv  
og velsigning mellom oss»
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ord ikkje æra Gud om me ikkje ærar dei Gud sender til oss. Dette 
handlar om å sjå kven folk er i Gud og æra dei for det, slik at Gud 
kan få ære for det verket han har gjort i dei menneske me møter. 
Denne innsikta kastar lys over desse orda av Jesus:

Den som tek imot dykk, tek imot meg, og den som tek imot meg, tek 
imot han som har sendt meg. Den som tek imot ein profet fordi han er 
profet, skal få ein profets løn, og den som tek imot ein rettferdig fordi 
han er rettferdig, skal få den rettferdiges løn. Og den som gjev ein av 
desse små om det så berre er eit beger kaldt vatn fordi han er disippel 
- sanneleg, eg seier dykk: Han skal slett ikkje mista si løn.”  
(Matt 10,40-42)

Å ta imot menneske for det dei er i Gud, ein utsending, ein profet, 
ein far, ei mor, ein bror, ei syster, ein rettferdig, ein læresvein, ein 
disippel er å æra dei for det dei er og med det gje ære til Gud som 
har gjort dei til dette. Når me forstår kven og kva folk er, vil me 
vera i stand til å gje dei den ære dei fortener og ta imot den gåve 
frå Gud dei er i livet vårt. Når me ærar folk for det dei er flyt det 
liv og velsigning mellom oss. Dette gjeld sjølvsagt alle menneske, 
om dei er kristne eller ikkje-kristne. Faktisk er det likeviktig å æra 
dei som ikkje er kristne som dei som er kristne, for alle menneske 
er skapt i Guds bilete og har noko godt frå Gud i seg som vil vera 
til velsigning for andre menneske. 

«Faktisk er det likeviktig  
å æra dei som ikkje  

er kristne  
som dei som er kristne,  

for alle menneske  
er skapt i Guds bilete  

og har noko godt frå Gud i seg 
som vil vera til velsigning  

for andre menneske»



Oslo

Tekst: Rune Ørnes
rune@kfvest.no

En kan merke at folk er stolte av byen sin! De er begeis-
tret for Oslo og brenner for at Jesus skal berøre stadig 
nye mennesker, og på den måten fylle byen med Guds 
kjærlighet. Flere i rommet er ganske nye som kristne, men 
engasjementet er likevel stort. Det er tydelig at Gud har 
møtt hver enkelt på en helt spesiell måte! 

Tre januarkvelder på rad er Kristent Fellesskap i Oslo samlet. Sam-
lingene starter med middag og alle er invitert. Noen kommer 
direkte fra jobb, andre kommer fra sine studier og praksisplasser. 
Stemningen er god. Måltidet inntas til lyden av gode samtaler og 
vittige kommentarer.

Det fortsettes med lovsang, forkynnelse og betjening i bønn. 
Hele tiden er det et tydelig fokus; Hva Jesus gjør for Oslo akkurat 
nå, og hva han vil gjøre videre. 

Queen Sossina Ndarurinze, 23 år
Queen er 23 år. Påsken-2010 ble hun invitert med til Kristent Fel-
lesskaps konferanse i Bergen. Hun tok for gitt at dette ville bli kje-
delig, så valget om å dra satt langt inne. Men dagene i Bergen ble 
alt annet en kjedelig. Nye venner, glede og liv! Også kjente hun at 
Jesus kalte på henne. På det siste møtet tok hun bestemmelsen, 
Queen ble en kristen. 

Tilbake i Oslo fant hun seg fort til rette sammen med menighe-
ten. Queen hadde vokst opp i en katolsk sammenheng, og var vant 
med å sitere bønner. Nå ble det mer personlig. I Bibelen og i bønn 
erfarte hun nå å bli kjent med Gud. Hun kunne snakke til Guds 
som sin Far. Hun lærte seg å be konkret og skrive ned bønnene. Og 

Hele tiden er det et tydelig fokus; Hva Jesus gjør 
for Oslo akkurat nå, og hva han vil gjøre videre. 
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hun opplevde at Gud alltid gav svar. Og i menighetsfellesskapet 
fant Queen familie. Mennesker en kunne snakke med om alt. Men-
nesker som gav støtte når ting er vanskelig. Her slapp hun å bære 
masker. Hun møtte ekte mennesker, med ekte kjærlighet. 

Etter en stund hadde Queen en drøm om å bli døpt. Drømmen 
aktualiserte spørsmålet. Er dåpen en del av det å ta i mot Jesus? 
Hun kjente seg usikker og søkte svar hos flere. Fra Bibelen fikk 
hun undervisning om hvordan dåpen er en respons på tro og 
omvendelse. Queen ble døpt, og tok likegodt en ikke-kristen ven-
ninne med seg til dåpen.

Queen har hele tiden vitnet til venner og familie om det valget 
hun har tatt. På telefon har hun formidlet evangeliet til sin mor i 
Elfenbenskysten. På grunn av dette kjøpte moren seg en Bibel, og 
nå i julen tok hun i mot budskapet. Queen var hjemme hos henne 
på juleferie, og fikk gleden av å lede henne til Jesus. Queen har 
båret en drøm om å kunne gjøre noe godt for fattige barn i Ghana. 
Med god hjelp fra menigheten hadde hun derfor med seg 18 000 
kroner til jul. Med disse pengene laget hun julefest for 483 barn.  
I tillegg fikk noen skolepenger, noen fikk klær og andre fikk forsy-
ninger av viktige varer som ris, sukker, salt, olje og såpe. 

Tatjana Jahnigen 26 år
Tatjana er en venninne av Queen. En dag hadde Queen med seg 
håndkle og skulle treffe resten av menigheten. Hun forklarte dåpen 
for Tatjana og inviterte henne med på samlingen.  Tatjana var i 
utgangspunktet skeptisk til religion, men syntes Queens opplevelser 
hørtes spennende ut. Derfor ble hun med denne kvelden, og på 
flere samlinger etter hvert. Under lovsangen en kveld, kjente Tat-
jana at tiden var kommet. Hun kjente at Gud kalte på henne, og 
tok ordet for å fortelle at hun også ville ta i mot Jesus. 

I tiden etterpå kunne hun oppleve det litt utfordrende. Men 
hun lærte seg å søke Gud i Bibelen og i bønn, og etter hvert kunne 
hun kjenne Guds trygge ledelse i alt. Stadig kunne hun finne svar 
på sine konkrete spørsmål i Bibelen. Hun bare åpnet boken, og der 
var svarene. En sterk opplevelse av Guds storhet og godhet mot 
henne. 

«På grunn av dette  
kjøpte moren seg en Bibel,  

og nå i julen  
tok hun i mot budskapet»
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Ole-Jørgen Ramstad (23)
Ole-Jørgen var helt i avslutningen av studiet til å bli Motion grap-
hic designer. En kveld i mai-2010 satt han på facebook og chattet 
med en kristen venn og medstudent. Vennen delte en tanke han 
hadde fått om Ole-Jørgen, at han manglet noe viktig i livet. Ole-
Jørgen visste at det stemte. Utad var han sprudlende og glad, men 
på innsiden presset gråten seg fram. Etter som nett-praten begynte 
å dreie seg om Gud, kunne Ole-Jørgen kjenne en underlig varme 
spre seg i hans indre. En varme han kunne huske i fra tidlige bar-
neår. En varme han kun forbandt med sin kristne farmor. Tidligere 
hadde han tenkt at dette hadde med familiebånd å gjøre, men nå 
skjønte han at varmen var fra Gud. 

Etter mange år med lange dager foran PCen hadde Ole-Jørgen 
fått skikkelige problemer med ryggen.  Og i innspurten på studiet 
ble problemet bare verre og verre. Mens han chattet denne kvel-
den, opplevde han plutselig at smertene slapp taket. Gud helbredet 
han, uten at han hadde bedt om det! Og siden har ryggen vært bra! 
Ole-Jørgen ble liggende lenge oppe denne kvelden. Han opplevde 
Guds fylde, og måtte bare nyte dette i fulle drag. 

En annen medstudent, Torleif var en del av menigheten. Ole-
Jørgen sendte en SMS for å fortelle at han hadde blitt en kristen. 
Torleif hadde bedt for Ole-Jørgen, og ble fylt av takknemlighet 
over de gode nyhetene. Ole-Jørgen var i sluttsemesteret og jobbet 
hardt for å få mappa ferdig. Dette gjorde at det var lite tid for å 
treffe andre. Likevel fi kk han en Bibel og begynte å lese litt i den. 
I tillegg fi kk han bønnestøtte fra Torleifs venner i menigheten, og 
slik gikk studieavslutningen veldig bra. 

Ole-Jørgen fi kk en overbevisning om at han skulle fortsette å 
bo i Oslo. Men han viste at som nyutdannet kunne det bli svært 
utfordrende å få jobb. Igjen fi kk han bønnestøtte, og av omtrent 50 
søkere til et reklamebyrå, ble nyutdannede Ole-Jørgen tilbudt job-
ben. Igjen en fantastisk opplevelse av Guds omsorg!

Etter dette har Ole-Jørgen funnet seg godt til rette i menighe-
ten. Han har erfart et sterkt samhold i gruppa, og gleder seg over 
stadig lære mer om Gud. I oktober ble han døpt i sjøen, og fi kk slik 
startet på nytt. Med egne ord sier han: –Jeg er blitt min oppgra-
derte meg! Selvtilliten er på plass, men best av alt, tilliten til en 
god Gud!

Fra Bibelen fi kk Queen undervisning om hvordan 
dåpen er en respons på tro og omvendelse. Hun 
ble døpt, og tok likegodt en ikke-kristen venninne 
med seg til dåpen. ILLUsTRAsJonsFoTo
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Ordet ble menneske

Tekst: Håvard Kjøllesdal 
havardkj@gmail.com

Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble 
født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, 
setter vi denne enkle sannheten i sentrum. Jesus, som er 
Guds sønn fra evighet av, kom inn i verden som et barn i 
kjøtt og blod, født av jomfru Maria. Sannheten om at 
Jesus ble kjøtt og blod er avgjørende for å forstå Guds 
plan for menigheten.

Jesus skaper enhet
Brødre, jeg formaner dere i vår Herre Jesu Kristi navn at dere må 
vise enighet. La det ikke være splittelse blant dere, men la alt 
komme i rett stand, så dere har samme syn og samme tanke. For 
det er blitt meg fortalt, mine brødre, av Kloes folk, at det er stridig-
heter blant dere. Jeg sikter til at noen av dere sier: «Jeg holder meg 
til Paulus», andre: «jeg til Apollos», «jeg til Kefas» og «jeg til Kris-
tus». Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble kors-
festet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus’ navn?  
(1 Korinterbrev kapittel 1, vers 10-13)

I dette avsnittet leser vi at Paulus skriver til en menighet som 
er preget av partisinn og splittelse. Noen holder seg til Peter, noen 
holder med Paulus, andre med Apollos, og andre igjen sier de 
holder seg til Kristus. Alle disse holdningene ødelegger enheten og 
bringer splittelse. Om vi bare forholder oss til kristne ledere uten å 
forholde oss til Jesus som har gitt oss til menigheten, skaper vi 
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«Jesus var ingen  
omreisende predikant som dukket 
opp i kristne møter  
og samlinger og gjorde tjenesten  
sin fra en plattform  
med forsamlingen  
på en drøy armlengdes avstand. Må-
ten Jesus lærte disiplene på, 
var å invitere dem inn i livet sitt»

splittelse. Når vi er etterfølgere etter mennesker, lytter vi bare på de 
folkene som mener det samme som oss, og som vi selv liker best. 
Vi tar imot dem fordi vi liker dem, ikke fordi vi tror Jesus har gitt 
dem til oss og taler til oss gjennom dem. Like mye splittende er det 
med de menneskene som bare vil forholde seg til Jesus og ikke til 
kristne søsken, som jo er Jesu kropp. Slike mennesker går bare sin 
egen vei, de hører ikke på andre kristne, og går glipp av det mest 
sentrale i Guds plan for verden, nemlig at Jesu liv blir kjøtt og 
blod gjennom en stadig voksende menighet. Sann kristendom 
omfavner hele Jesus, både hodet som er i himmelen, og kroppen hans 
på jorden. Derfor skriver Paulus til dem i slutten av kapittel 3 at:

Derfor må ingen rose seg av å være tilhenger av noe menneske. For alt 
hører dere til, enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, verden, liv eller 
død, det som nå er eller det som kommer – alt er deres. Men dere 
hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

Å ta imot Jesus på en rett måte handler altså om å ta imot både 
hodet i himmelen og kroppen på jorda. Da blir vi ikke slike som 
lager partier og splitter opp Guds menighet, men vi tar imot Jesus 
gjennom alle de søsken Gud gir oss. Alt fra de brødre og søstre 
som nettopp har kommet til troen, til de lederne Gud har gitt til 
menigheten.

Mer enn det naturlige!
Selv de menneskene som møtte Jesus fra Nasaret i hans liv på jor-
den, hadde ofte vanskelig for å se at han var Guds sønn. Veldig 
mange av de som møtte han så ikke annet enn en tømmermanns 
sønn fra Nasaret. Vi leser fra Markus 6,1 og fremover:

Siden gikk han derfra og kom til sitt hjemsted, og disiplene fulgte 
ham. Da sabbaten kom, begynte han å lære i synagogen. Alle som 
hørte ham, var helt overveldet og sa: «Hvor har han dette fra? Hva er 
det for en visdom han har fått? Og slike mektige gjerninger som han 
gjør! Er ikke dette tømmermannen, sønn av Maria, bror til Jakob, 
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Joses, Judas og Simon? Og har vi ikke søstrene hans blant oss?» Og de 
ble forarget og avviste ham. (Mark 6.1-3)

Det hadde vært naturlig å tro at Jesus ville bli best mottatt på det 
stedet han kom fra. På mange måter var han jo bygdas store sønn: 
han som helbredet de syke og brakte håp til nasjonen om at Guds 
rike kom nær. Men selv om den allmektige Guds sønn stod levende 
foran dem, var alt de så en vanlig landsbymann. De så Jesus, de 
kjente mora hans, de kjente personlig halvbrødrene og halvsøs-
trene hans. Men alle disse ytre menneskelige tingene hjalp dem 
ikke til å se at Jesus var Guds sønn. Å se at den evige, allmektige 
Gud handler i verden gjennom mennesker i kjøtt og blod er en 
utfordring for det naturlige mennesket. Å ta imot Guds velsignelse 
gjennom mennesker starter med å se at Gud ble menneske i Jesus 
fra Nasaret. Når vi oppdager denne sannheten om Jesus, begynner 
vi å omfavne det Gud gjør gjennom mennesker på andre områder 
også. Apostelen Johannes sier det på denne måten i første Johan-
nesbrev:

Om noen sier at han elsker Gud, men likevel hater sin bror, da er han 
en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, han kan 
ikke elske Gud som han ikke har sett. (1.Joh 4.20)

Det går ikke an å elske den usynlige opphøyde Gud i himmelen, og 
ikke elske kristne søsken på jorda. Det første tegnet på vår kjærlig-
het til Jesus, er at vi begynner å elske de som bærer hans liv på 
jorda, nemlig våre kristne brødre og søstre.

Oppdraget
Når Jesus gir disiplene sine misjonsbefalingen, setter han fokus på 
at Ordet skal bli menneske. Oppdraget fra Gud er å gjøre folkeslag 
til Jesu disipler. Nasjonene skal være etterfølgere av Jesus. Disi-
plene skulle forkynne evangeliet, døpe mennesker og lære dem å 
holde Jesu ord. Å gjøre mennesker til disipler er å arbeide for at 
Ordet blir kjøtt og blod i verden. På hvilken måte skulle dette skje? 
Det hadde Jesus allerede tydelig vist dem i tre år. Jesus var ingen 
omreisende predikant som dukket opp i kristne møter og samlinger 

«Å se at den evige,  
allmektige Gud handler i verden 

gjennom mennesker  
i kjøtt og blod  

er en utfordring  
for det naturlige mennesket»
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og gjorde tjenesten sin fra en plattform med forsamlingen på en 
drøy armlengdes avstand. Måten Jesus lærte disiplene på, var å 
invitere dem inn i livet sitt. I Johannesevangeliet kapittel 1 leser vi 
om hvordan det første Jesus gjør i møte med de 2 første disiplene 
sine er å invitere dem hjem til seg. Relasjonen deres var ikke livs-
fjern, men nær og personlig. 

I Markus evangeliet kapittel 1 leser vi om at Jesus blir med 
hjem til Peters hus. Jesus møter familien hans, og demonstrerer 
Guds kjærlighet for Peters svigermor. På mange ulike måter ser vi 
at Jesus åpnet livet sitt for disiplene sine. Jesus spiste sammen med 
dem, møtte mennesker sammen med dem, inkluderte dem i 
bønnelivet sitt og lot dem få del i det presset han opplevde i 
forkant av korsfestelsen. Under alle de ulike omstendighetene de 
møtte så lærte han dem å leve et liv der ordet fra Gud blir kjøtt og 
blod. 

I apostelgjerningene 20 vers 31 og utover leser vi om Paulus 
som tar farvel med menigheten i Efesos. Han sier: 

Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år ikke holdt opp med å 
formane hver eneste en med tårer. Og nå overgir jeg dere til Gud og 
hans nådeord, som kan oppbygge dere og gi dere arven sammen med 
alle dem som er blitt helliget. Jeg har aldri vært ute etter sølv eller gull 
eller klær fra noen. Dere vet at med disse mine hender har jeg vært 
med og skaffet meg og mine medarbeidere det vi trengte.

Paulus hadde grepet det sentrale i evangeliet. Han nøyde seg ikke 
med å holde prekener eller skrive bøker, men han hadde sett at 
evangeliet måtte leves ut i kjøtt og blod. Derfor var han personlig 
involvert med mennesker. Han hadde formanet hver eneste en av 
dem med tårer på kinn. Han hadde gitt dem Guds ord. Han hadde 
brukt hendene sine til å arbeide, slik at både han selv og medarbei-
derne hans hadde mat og klær, og på den måten hadde han lært 
dem det Jesus hadde sagt om at det er bedre å gi enn å få. Når 
menigheten skulle ta farvel, var det med tårer og varme omfavnel-
ser. De tok ikke farvel med en livsfjern leder, men med en nær og 
dyrebar venn, en åndelig far.

«Når menigheten  
skulle ta farvel med Paulus,  
var det med tårer  
og varme omfavnelser.  
De tok ikke farvel  
med en livsfjern leder,  
men med en nær og dyrebar venn, 
en åndelig far»
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Åpenbaring som fører til robust og raus kristenliv

«Og dere,» spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon 
Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» Jesus tok til orde og 
sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod 
åpenbart deg, men min Far i himmelen. Og det sier jeg deg: Du er 
Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter 
skal ikke få makt over den (Matt 16.15-17)

I dette avsnittet hører vi hvordan Jesus spør disiplene om hvem 
folk sier han er. Når Peter har avlagt rapporten fra mannen i gata, 
vender Jesus spørsmålet til disiplene sine og spør, men dere - hvem 
sier dere at jeg er? Da svarer Peter det som er den mest sentrale 
åpenbaringen et menneske kan få: Du er Messias, den levende 
Guds Sønn! Peter hadde sett forbi de ytre tingene. Han så ikke 
Jesus bare slik et menneske ser han, men fordi Gud hadde åpenbart 
det for han, så han at Jesus fra Nasaret var mer enn en tømmer-
mann, mirakelmann eller en stor profet. Han var den evige Guds 
sønn, Livet fra Gud, Ordet som var blitt menneske. Og det er denne 
åpenbaringen av Jesus som er fundamentet som han bygger 
menigheten sin på. Guds menighet er mennesker som har sett 
Jesus, og som sammen realiserer Guds plan om at ordet blir kjøtt 
og blod i livene deres.

«Han så ikke Jesus bare  
slik et menneske ser han,  

men fordi Gud hadde  
åpenbart det for han,  

så han at Jesus fra Nasaret  
var mer enn en tømmermann,  

mirakelmann  
eller en stor profet.  

Han var den evige Guds sønn,  
Livet fra Gud,  

Ordet som var blitt menneske»
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▼ ANNONSE

Alle løftene – til oss
Gud har gitt tusenvis av løfter i Bibelen. Vi 
trenger ikke lure på hvilke av disse løftene 
som er til oss. ”For så mange som Guds løf-
ter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier 
vi også ved ham vårt Amen, til Guds ære 
(5).”  Alle gode løfter, uansett hvem de i 
utgangspunktet er gitt til, blir nå oppfylt i 
Jesus. Alle som har tatt imot Jesus som sjef, 
er nå ”i Kristus”. Løftene tilhører derfor oss!

Gud har kun ett folk!
Bibelen viser helt tydelig at Gud kun har ett 
folk: det består av dem som er ”i Kristus”! 
En gang var hedningene utestengt fra bor-
gerretten i Israel og hadde ikke del i løftene. 
”Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var 
langt borte, ved Kristi blod kommet nær (6).”  
Gjennom sin død rev Jesus ned gjerdet som 
skilte jøder og hedninger, og gjorde oss til 
ett – i Kristus. Derfor er løftene nå våre! De 
oppfylles ikke ved strev og gode gjerninger, 
men ved å tro det Jesus har gjort for oss (7). 
For å forstå de gammeltestamentlige løftene 
rett, må de leses i lys av åpenbaringen Gud 
gir oss i Det nye testamente. Det skal vi lære 
mer om når vi ser på de to neste nøklene. 

1  1.Korinterbrev 10, 6
2  1.Korinterbrev 10, 11
3  1.Korinterbrev 9,9-10
4  1.Peter 1,10-12 
5  2.Korinterbrev 1,20 
6  Efeserne 2,11-22
7  Galaterbrevet 3,14 og 22

Nye kurs våren 2010Bibelskole for folk flest

AnnonsE
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Fra innover til utover

Tekst: Arne G. skagen

ags@krinet.no

Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til 
brødsbrytelsen og bønnene. Det kom frykt over hver og 
en, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle 
som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles. 
De solgte sine eiendommer og annet gods og delte ut til 
alle etter som enhver trengte det. De holdt sammen, og 
hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen; i hjem-
mene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig 
og inderlig glede. De lovet Gud, og alle satte pris på dem. 
Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til 
menigheten. (Apg.2,42 - 47)

En fin menighet med ca. 200 medlemmer som startet på 1980 tallet 
med et sterkt ønske om å berøre byen og samfunnet med Guds 
kjærlighet og liv. Menigheten vokste gradvis de første årene, flere 
tok imot Jesus. De arrangerte forskjellige ”vekkelsesmøter” og ulike 
aktiviteter som gav en god del frukt, men litt etter litt så begynte 
veksten og avta mer og mer. Det skjedde mange gode ting i menig-
heten, det var mye å gjøre, masse aktiviteter men fokuset utover 
som hadde vært sterkt i perioder ble dreiet mer mot innover. I snitt 
så de kanskje 3-4 som tok imot Jesus i løpet av et halvår. Det har 
altså vært situasjonen de siste 10 årene. Så – sånn er situasjonen. 
Men - de vil ikke ha det sånn. De har sett noe mer. De ser at de har 
drevet med alt for mye ”vedlikehold”, vært for mye innadvent og 
ønsker å gjøre noe med det. De vil ha fokuset utover, de vil se 
mennesker bli nådd med evangeliet, så hva gjør de? De ber om 
hjelp. De ser at de trenger å bli utrustet og istandsatt til å nå ut og 
de tar kontakt og spør: ”Kan du komme å hjelpe oss?”

«Det er han som  
gav sine gaver:  

Han satte noen til apostler,  
noen til profeter,  

noen til evangelister,  
noen til hyrder og lærere.  

Han gjorde det for  
å utruste de hellige  

så de kan utføre sin tjeneste,  
og Kristi legeme  
kan bygges opp» 

Ef. 4,11 – 12
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Første gang jeg var sammen med dem var for halvannet år siden. 
Jeg var der en helg og vi hadde en fin stund sammen. Mesteparten 
av tiden brukte vi på å snakke sammen om deres sosiale nettverk, 
hvem de berørte hver uke, naboer, familie etc. Jeg spurte dem om 
hvem de opplevde var åpen og positiv mot dem, hvem som kom til 
dem og delte om personlige problemer, behov de hadde etc. Det var 
mange navn som kom opp og jeg utfordret nok mange av dem da 
jeg slo fast og sa: ”Dette er høsten. Dere står midt i den. Dere er 
omringet av den”. 

Dette har jeg sett mange ganger og i mange menigheter. Vi 
tenker strategier, metoder, kampanjer osv. som kan være bra, men 
tingen er den; vi ser ikke høsten for bare mennesker! Vi forstår 
ofte ikke at høsten snakker til oss i hverdagen: mennesker som er 
åpne og positive mot oss og som deler om behov som de har av 
utfordringer og problemer. Har du tenkt på hvorfor de kommer til 
oss? Grunnen er ganske enkel: Svaret på alle disse tingene er i oss 
som er troende. Svaret er Jesus! Det vi har vil disse menneskene ha.

Før jeg dro derfra den helgen var vi enige om at de skulle 
fokusere på disse personene de hadde nevnt, fortsette å bygge rela-
sjoner, velsigne, ta ulike initiativ ovenfor, inkludere hverandre i de 
ulike nettverkene. Noen hadde nesten ikke noen relasjoner med 
ufrelste så de måtte begynne å jobbe med det. Lederskapet i menig-
heten ville gjøre det de kunne for å holde rett fokus. Vi hadde en 
god helg med godt felleskap og opplevde at Gud gav tro og for-
ventning. Og det er viktig: Vi får det vi forventer

Sist november dro jeg tilbake. Det var artig å se mer entusi-
asme og tro. Jeg skulle være der en uke og ville bruke mesteparten 
av tiden på å være med å treffe venner, kollegaer, familiemedlem-
mer, ulike kontakter som de hadde. 

Jeg vil dele noe av det hva som skjedde i løpet av denne uken. 
Ikke som en skryteliste, men som en oppmuntring for deg og 
menigheten du er en del av. Det er nemlig sånn at du i dag berører 
moden høst. Vi kan fortelle mange, mange tilsvarende historier fra 
menigheter som har opplevd vekst når fokuset blir rett og som 
begynner å jobbe sammen i ulike arbeidslag.

«hver dag ble  
nye mennesker frelst,  
og Herren la dem til menigheten» 
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En uke i november

Søndag 
En student i menigheten hadde invitert en medstudent på møte. En 
annen hadde ringt en som ikke hadde vært i menigheten på over 10 
år. Begge disse tok imot Jesus på samlingen. En mor hadde spurt 
datteren sin om hun ville komme og noen i menigheten ba for henne 
og hun kom tilbake til Jesus.

Mandag
Noen hadde invitert et vennepar med seg på en kaffebar. Hun hadde 
gått på noen møter, men han ville ikke treffe menigheten. Men nå 
kom heller menigheten til ham på en kaffebar. Begge disse to ble 
møtt med Guds kjærlighet. Begge to tok imot Jesus.

Om kvelden var vi invitert hjem til et ektepar i menigheten som 
driver en antikvitetsbutikk. På dagen hadde de begynt å snakke med 
noen kunder som var veldig opptatt av New Age, healing, krystaller 
og bedt dem hjem til seg om kvelden. De hadde også invitert en nabo 
som slet med rus og et annet vennepar. Vi hadde en flott kveld 
sammen. Snakket mye om healing, kraft, lys, energier, om mening 
med livet. Så brukte vi anledningen til å be for dem. Guds kraft falt 
over dem og Guds nærvær kom og berørte dem på en måte som all 
verdens lys, krystaller og energier aldri kan gjøre. Når vi fikk formid-
let evangeliet til dem i ord og handling tok alle sammen imot Jesus.

Tirsdag
Noen studenter i menigheten arrangerte et Alphakurs på universite-
tet. Her kom en ung dame som sa ja til å følge Jesus. Om kvelden var 
vi hjemme hos et ektepar hvor han var kristen, hun ikke, men hun 
ble det den kvelden.

Onsdag
Vi var sammen i menighetsbygget om ettermiddagen og ba og søkte 
Herren. Vi ba om mer av hans nærvær over byen og området. Mens 
vi ber, er en mann på vei til London for å møte en spiritist og spå-
mann. Han skal til å passere menighetsbygget, da han ser en mann 
som er på vei inn i lokalet og føler seg dratt mot ham. Mannen, som 
er pastoren i menigheten, spør om han vil være med inn. Det første 
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han opplever når han kommer inn er Guds nærvær, og så får han 
med seg at jeg sier til noen andre at det fi nnes bare en vei til Gud, 
Jesus Kristus. Han bøyer seg og sier: ”Jesus! Kom inn i livet mitt. 
Jeg vil følge deg!”

Torsdag
Vi var på kaffebaren igjen sammen med noen i menigheten som 
hadde invitert en de ikke hadde sett på lenge. Mens vi satt og pratet 
om Gud ble han fylt med Den hellige Ånd og begynte å be i tunger. 
Det skjedde også med en dame vi traff senere. Om kvelden skulle vi 
treffe en venn av en i menigheten. Denne mannen jobbet som dør-
vakt og var en skikkelig tøffi ng. Men Gud var tøffere. Han fi kk høre 
evangeliet for første gang, rent og klart, og evangeliet ER Guds 
kraft til frelse for de som tar imot. Og det gjorde han.

Fredag
Vi kjørte rundt i området og besøkte noen par som var kristne men 
som hadde det litt vanskelig. Det var godt å styrke dem i troen og i 
vandringen. Nå ber de om hjelp og ønsker å stå sammen for å nå ut 
til nye områder.

Lørdag
Vi hadde en fl ott ettermiddag sammen men et par i menigheten 
som hadde invitert hele familien sin, søstre foreldre, kusiner osv. 
Vi fi kk be for mange, velsignet dem og to av dem tok imot Jesus

Søndag
En ung jente tok imot Jesus på formiddagsmøte. Om kvelden hadde vi 
en kjempefest. Da kom alle bortsett fra to av de som hadde tatt imot 
Jesus i løpet av uken for å la seg døpe. De hadde invitert venner, fami-
liemedlemmer og kollegaer. Det var sterkt å se en etter en stod frem og 
vitnet om hva som hadde skjedd med dem, hvordan de hadde fått møte 
Jesus og hva som hadde skjedd med dem etterpå. Når de ble døpt var 
det stor stemning. Flere kom til tro den kvelden.

Forrige uke, to måneder senere ringte jeg pastoren i menigheten 
for å høre hvordan det gikk med de nyfrelste. Jeg måtte takke Gud 
da han fortalte at alle som hadde latt seg døpe hadde vært med i 
menigheten siden. I tillegg har fl ere i menigheten ledet mennesker 
til Jesus. 

Men nå kom heller menigheten til ham på en 
kaffebar. Begge disse to ble møtt med Guds 
kjærlighet. Begge to tok imot Jesus.
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Bibelbruk i hverdagen

Tekst: Erik Pettersen 
erikpette@gmail.com

Erik Pettersen er lærer, gift med Tone, og de er småbarns-
foreldre. De lever et liv som preges av visjon for Guds rike 
der livet med Jesus preger hverdagen. Erik er en ivrig 
bibelleser, og lar det han leser forme tanker og fokus. I 
denne artikkelen deler han noen av denne måten å lese 
bibelen på. La deg inspirere til å lese bibelen på en måte 
som preger din hverdag.

Salme 119 – en hyllest til Gud og hans levende ord

Når jeg vandrer etter dine lovbud, er jeg glad som om jeg hadde all 
rikdom. (Salme 119.14)

For dine bud er mitt eneste håp. (Salme 119.43)

Salme 119 er full av sterke følelser, brennende kjærlighet, lengsler 
og takknemlighet. Lengsel og tørst etter mer åpenbaring og retning 
fra Gud. En takknemlighet for alt det Guds påbud har utrettet og 
beskyttet mot. Levd liv med Guds ord som lykt og veiviser skinner 
gjennom i vers etter vers. Mye vil ha mer. Det er mer å oppdage - 
blir aldri utlært eller uteksaminert. Ny dag krever ny nåde og hjelp 
fra Gud. 

Denne maratonsalmen er ingen teologisk kraftsalve med peke-
fingertrusler og punktvise argumentasjonsrekker. Når bibellesnin-
gen mister perspektiv og føles tung, og hverdagens omstendigheter 
holder meg nede, minner disse versene meg om at Guds befalinger 

«Man kan ikke skille Gud fra hans 
eget ord. Kjærlighet til Ordet er 

kjærlighet til Gud. Tid med Ordet er 
tid med Gud»
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gir glede, frihet og vern i mitt daglige liv med Gud. Ordet holder 
meg på sporet. Man kan ikke skille Gud fra hans eget ord. Kjærlig-
het til Ordet er kjærlighet til Gud. Tid med Ordet er tid med Gud.  

Godbiter fra Salme 119

I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. 
Salme 119.11

Et vers jeg lærte som ung gutt. Å gjemme noe i hjerte er sterke 
saker. Det som ligger i hjerte vårt vil prege og styre oss. Ordet må 
ikke ende opp i hode. Der får det dårlige vekstforhold og kan 
utrette lite. Et ord gjemt i hjerte har sprengkraft. Det forandrer meg 
og mine omgivelser. Press og fristelser har lite sjans mot ordet i hjerte.

Jeg er en fremmed på disse trakter, gi meg klar retning. 
Salme 119.19 fritt til norsk fra The Message  

Gud, din rettledning er sann og presis. Det er mye rundt meg jeg 
ikke forstår. Forventninger som ikke blir innfridd. Følelser og tan-
ker forvirrer. Du kjenner meg best Herre. Jeg er en fremmed i 
denne verden, men hos deg er jeg hjemme. Led meg i tåkeheimen. 
Før meg til utsiktspunkt. Det er langt igjen…

Jeg vil vandre i frihet, for jeg har gitt meg selv til dine befalinger.
Salme 119.45 fritt til norsk fra New Living Translation (NLT) 

Ordet frihet er mye brukt men lite erfart. Frihet og befaling høres 
ikke akkurat ut som perlevenner, men er egentlig knyttet tett 
sammen. En befaling fra feil folk kan skade og fange. En befaling 
fra Guds munn er liv for den som gir seg til den. Helt fra skapelsen 
av har vi sett at Guds befalinger skaper, frigjør og løfter opp. Bli 
lys! Vær sterk! Gjør godt!

«Ordet må ikke ende  
opp i hode.  
Der får det dårlige vekstforhold  
og kan utrette lite.  
Et ord gjemt i hjerte  
har sprengkraft»
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Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.
Salme 119.19

Unge mennesker med blikket festet mot framtiden. Ingen tung 
bagasje av skuffelser og gnagende tvil. Timevis i konsentrasjon for 
å lærer matte, fotballteknikk, tv-spill og nye dansemoves.  
Det snakkes om gullalderen. Det du lærer i 8-12 års alderen varer 
og kan prege deg livet ut. Reklamebransjen og underholdnings-
bransjen har skjønt det; Fullt trøkk mot de påvirkelige og formbare 
tweensa. Å kunne holde seg til noe krever en erfaring av det. Unge 
mennesker trenger å erfare Guds hjelp gjennom Guds ord. Å kunne 
vokse opp i et hjem/en menighet der Guds ord blir bakt inn i hver-
dagslige hendelser og brukt til glede og oppmuntring vil gi enorm 
avkastning.    

Det var godt for meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine for-
skrifter. Salme 119.71

Å kunne følge og lære forskrifter krever ydmykhet. Er man ikke 
ydmyk blir man til slutt ydmyket. Ydmykhet opplærer, leder og 
styrker. 

Når jeg ser den ugudlige ignorere dine befalinger, blir jeg brennende 
harm. Salme 119.54 fritt til norsk fra The Message 

Tårene strømmer fra mine øyne fordi folk ikke holder din lov. 
Salme 119.136

Når Guds ord blir latterliggjort og ignorert blir jeg sint. Sånn dypt 
sint - ikke lavt blodsukkersint eller nåhørerdupåmegsint. Det er en 
ånd som blir rystet. Det passerer ikke sånn uten videre. Jeg stopper 
opp. Kjenner en sorg over mennesker som tror de er frie, men som 
er fanget. Så blir bedrøvelsen omformet til bønner, mens jeg tar 
imot nåde for min egen vandring.

«Det er livet det handler om. 
Når Guds lov  

smelter sammen  
med levd liv  

blir det lovsang for Gud.»
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Å, om mine handlinger konstant kunne refl ektere dine påbud!
Da ville jeg ikke bli til skamme når jeg sammenligner mitt liv med 
dine bud.
Salme 119.5-7 fritt til norsk fra New Living Translation (NLT)

Det er livet det handler om. Når Guds lov smelter sammen med 
levd liv blir det lovsang for Gud. Konstant refl ektere dine påbud. 
La de rundt meg få merke det - få merke dine påbud, lover og for-
skrifter. Konstant refl eksjon! For en skam om det bare blir forsett, 
mål eller pådytting mot alt og alle. Guds lov blir kjøtt og blod - 
synlig gjennom meg! 

Tørst etter mer av Gud
Å få mest mulig ut av bibellesningen  handler ikke først og fremst 
om bibelleseplaner, antall kapitler eller bibelkunnskap. Tørst og 
lengsel etter retning fra Gud driver oss inn i Ordet. Det handler om 
å leve til ære for Gud - leve dyktig midt i en verden som fjerner 
seg mer og mer fra Guds standard. Det handler om å være i Guds 
nærvær - få næring og mat til styrke og oppmuntring. Tid med 
Bibelen er tid med Gud! 

Håper du vil ta deg tid til å lese salme 119 på egenhånd og la Gud 
tale til deg!

Tørst og lengsel etter retning fra Gud driver oss 
inn i Ordet.
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Den eine timen for veka

Tekst: norleif Askeland 
norleifas@gmail.com

Ein for ein, vert dei ropt opp og kjem fram på golvet for 
å ta imot sertifikatet, til stor applaus frå dei andre som er 
til stades. Når applausen har lagt seg blir dei alle spurt 
om dei vil bruka dette sertifikatet til å vinna nye disiplar 
for Jesus. Alle svarar ja! Så vert dei lagt hendene på og 
bedt for og dei fleste får gode profetiske ord til 
oppmuntring på vegen vidare.

Multiplisering av disipler
Vi er samla rundt konferansebordet i kontorlandskapet på arbeids-
plassen til ein av dei som er med i den såkalla MC-gruppa. Vi er i 
Cochabamba, Bolivia. MC står for ”Multiplicación de Creyentes” og 
tyder ”Multiplisering av Disiplar.”

Denne gruppa tel 16 personar i alle aldrar og like mange av 
kvart kjønn. Det er åtte stykker som får sertifikatet sitt i dag. Dei 
andre har fått det før, og dei siste åtte er eit resultat av dei åtte før-
ste. Men det heile starta med to. Ekteparetparet David og Violeta 
Larsson si største sorg som misjonærar i Bolivia, har vore at dei 
ikkje har lukkast i å gjera fleire menneske til disiplar av Jesus. For 
eitt og eit halvt år sidan sa han: ”Vi har rundt 500 menneske i 
menigheitene våre. Men vi har bedt til frelse med tusenvis”. Etter å 
vore fleire gonger til Bolivia sjølv, veit eg at det han seier er ei 
sanning og ei stor utfordring. Det er lett å sjå folk gje respons til 
evangeliet i Bolivia, men kulturen som sit djupt i folket, hjelper 
ikkje mykje til når det kjem til å forplikta seg og ta ansvar. Difor 
har David sydd saman eit opplegg – multiplisering av disipler – 

«Ho skin som ei sol  
og det er tydeleg  

at ho har fått møta Gud»
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som alle kan bruka til å gjera andre til disiplar. Dei som blir med 
treng ikkje eingong å ha teke imot Jesus når dei startar.

Grundig, men enkelt
Poenget for David har vore at verktøyet skal vera grundig og 
enkelt. Det skal byggja dei mest grunnleggjande trusanningar inn i 
nye kristne. Samstundes skal det vera enkelt nok til at alle kristne i 
alle aldrar skal kunna gjennomføra det, både for sin eigen del og i 
neste omgang med andre. Og det fungerer!

David og Violeta starta med ein disippel kvar. Kvar dag bad dei 
til Gud for den personen dei trente. Og kvar veke ringde dei disi-
plane sine og avtala kor dei skulle treffast for å bruka ein time 
saman til å gå neste steg i MC-kurset. Det heile startar med evan-
geliet til frelse og om det å tru. Vidare om å kjenna Den Heilage 
Ande og høyra frå Gud. Dåp i vatn fi nn sin sentrale plass, like eins 
og læra å leva av Guds Ord, tilhøyra menigheten og ikkje minst 
leva eit rett familieliv og fl eire andre viktige og grunnleggjande 
ting. Korleis vinna andre til Jesus og forkynna evangeliet til frelse 
er sjølvsagt ein viktig del av opplæringa. Og siste delen av kurset 
dreier seg om å bruka ein time for veka til og gje alt ein har lært 
vidare til ein ny disippel gjennom same opplegget. 

Livsforvandling
Gleda er stor rundt bordet. Sidan tre nordmenn var på besøk ville 
dei gjerne fortelja oss kva dei har opplevd gjennom MC. Ei gamal 
dame lyfte handa. Ho har vore katolikk, men påstår at ho aldri har 
høyrt om den Heilage Ande. Eg syntes det var rart, ”men no”, seier 
ho, ”har eg blitt døypt i Anden og talar i nye tungemål”. Ho skin 
som ei sol og det er tydeleg at ho har fått møta Gud. Alle presente-
rer seg for oss, og det kjem fram at ei er bestemor til ei anna. Ei er 
svigerinne til ein av dei som er til stades og han er far til ei av dei 
andre. Nokre har vore kollegaer i fl eire år. Så her er det tydeleg at 
vitnesbyrdet om Jesus har forandra familiar. Og alle ser ut til å 
vera veldig glade i kvarandre.

Her er det tydeleg at vitnesbyrdet om Jesus har 
forandra familiar. Og alle ser ut til å vera veldig 
glade i kvarandre. ILLUsTRAsJonsFoTo
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Fra 2 til 75
Frå den dagen då David og Violeta var ferdig med sine to første 
disiplar og to hadde blitt til fi re, har dei samlast som ei gruppe og 
gjort treninga felles. Noko av hensikten med dette er å minska den 
menneskelege feilmarginen som gjer at matematikken ikkje alltid 
går opp. Når ein samlast i grupper, kan alltid ting gå vidare sjølv 
om ein av dei ansvarlege er forhindra på eitt eller anna vis. Dessu-
tan lærer ein å leva fellesskap.

Fire vart til åtte, og åtte vart til 16, og det var på siste sam-
linga med dei 16 vi fekk vera med og høyra vitnesbyrdet om kva 
Jesus hadde blitt for dei. Eitt av mine spørsmål var kor mange av 
dei som hadde teke i mot Jesus gjennom MC. Dei diskuterte ivrig 
seg imellom litt og talde på fi ngrane, før faciten var klar: Tolv!

For nokre dagar sidan fekk eg rapporten frå dette arbeidet sin 
menighet i La Paz. Denne fl okken er ikkje så stor endå. Men no tel 
dei rundt 75 menneske, og det er ei dobling på nokre få månader. 
Og nesten heile tilveksten er på grunn av MC. Heilt enkle kvar-
dagskristne som lever eit heil normalt liv, men som i alt dei gjer er 
disiplar av Jesus, får kontakt med andre som er villige til å treffast 
ein time for veka på ein kafé eller kor som helst. Og så er multipli-
kasjonen av disiplar i gang. 

Vi kan gjera mange ting som kristne og fylla livet med alle 
slag gode kristne aktivitetar. Guds plan for oss er å ha eit fokus på 
å gjera menneske og folkeslag til disiplar som gjer andre til disi-
plar. 

Og dette fokuset må alle ha som er med på MC: Ein må gjerne 
driva med mange ting, men det er berre ein ting ein aldri har lov å 
prioritera vekk; den eine timen for veka!

«Guds plan for oss 
er å ha eit fokus på 

å gjera menneske 
og folkeslag til disiplar 

som gjer andre til disiplar»



Tone og Noralv Askeland leder et stort og mangfoldig 
hjelpearbeid på Filippinene. Hjelp for fattige barn til 
skolegang og utdannelse drives på to måter:

Utdeling av startpakke til skolegang ved skoleårets start. 
En slik pakke koster om lag kr 70, i juni 2010 ble det delt ut omlag 6000 slike startpakker.
Dersom du ønsker å støtte utdelingen av årlig startpakke, kan du gi gave til Kristent Nettverk, 
Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen. Giro 3632 5258033, og merke gaven Skolepakke, Filippinene.

Mange familier er så fattige at det er behov for langt mer støtte enn en årlig startpakke. Slike barn og 
ungdommer er inkludert i en gruppe som kalles sponsorbarna. Barna og ungdommene i denne grup-
pen får økonomisk hjelp etter behov, for eksempel til skolepenger og studieavgifter, klær, transport, 
opphold borte fra hjemmet, leksehjelp osv. 
      Det er behov for faste givere som betaler 200 kr pr. måned til dette arbeidet for sponsorbarna. I 
grunnskole og videregående skole kan støtten fra en giver gå til fl ere sponsorbarn. På universi-tetsnivå 
er utgiftene så høye at det må fl ere sponsorer til for å fi nansiere utdannelsen for en student. Antallet 
som får hjelp kan utvides i forhold til midlene som kommer inn. Vi formidler ikke personlige opplysnin-
ger om enkeltpersoner, men rapporterer fra dette arbeidet årlig til giverne.           
      I Norge er det stiftelsen Help International Norway som samler inn penger til sponsorbarna, og 
videreformidler pengene til dette arbeidet på Filippinene. Gaver gitt på denne måten kommer inn under 
ordningen med skattefritak under spesielle vilkår for gaver til frivillige organisasjoner, dersom du gir 
beskjed om det, og også oppgir fødselsnummer. Det koster 200 kr pr. måned å støtte dette arbeidet (du 
kan selvsagt betale mer).  Giro 9521 6597134.

Dersom du ønsker å bli fast giver for sponsorbarnas utdannelse, 
kan du registrere deg som giver ved  å kontakte Help Interna-
tional Norway, pb. 3180 Årstad, 5829 Bergen, med ditt navn og 
adresse, eller ved å sende mail til  
help.international.no@gmail.com. 
Vi vil da sende deg fl ere opplysninger.

Vil du  støtte utdannelse for 
fattige barn på Filippinene?

skolepakke 70kr

sponsorbarna 200kr

AnnonsE
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Hjelp til  
tenåringsforeldre 

Tekst: Bård Wågø 
baard49@yahoo.no

Velkommen til verden! Det var i mitt 27 år jeg ble far. På 
det tidspunkt burde jeg vel normalt sett vært en ganske 
moden og ansvarsbevisst mann, men må nok dessverre 
erkjenne mye av det motsatte. På den ene siden var jeg 
mektig begeistret for dette førstefødte lille under som lå i 
kuvøsen og så på meg. På den andre siden ser jeg i dag 
hvor uskikket og uforberedt jeg egentlig var, både som 
støttespiller for mor og som omsorgsperson, farsfigur og 
mann i familien. Men Gud har vært nådig og i sin 
miskunnhet har han ledet meg unna de store, fatale feil 
jeg lett kunne ha begått. Jeg har mye og takke for, og jeg 
har lært mye. 

Små voksne – eller barn i forkledning?
Tenåringer er barn i forandring. Deres følelsesmessige behov er 
som hos barn. Den vanlige feil som mange foreldre og lærere gjør, 
er å betrakte dem som små voksne. Tenåringer har behov for å føle 
seg akseptert og elsket, for å bli tatt hånd om og vite at noen bryr 
seg om dem. De kan ofte føle håpløshet og hjelpeløshet og at de 
ikke er noe verdt. Dette blir gjerne forsterket gjennom erfaringer de 
gjør i ulike ungdomsmiljø f.eks. på skolen. Der gjelder som oftest 
«hakkeloven», og nådeløse utfall mot selvbildet og egenverdien er 
daglig kost.Det er tydelige rangordninger i tenåringsmiljøene, og 

«Hjemmet er viktigst.  
Fordi det påvirker hvor lykkelig, 

trygg og stabil  
en tenåring skal bli  

har hjemmet uten tvil  
den dypeste innvirkning»
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det er greit å ha litt peiling på hvor i dette hierarkiet nettopp din 
tenåring befinner seg, for at du skal kunne forstå og være til best 
mulig støtte.

Tenåringer er følsomme. De begynner lett å tenke nedsettende 
om seg selv. Noen tenåringer utstråler en apati og håpløshet som 
oftest bunner i dette. Men det er fullt mulig å forhindre det, og 
heller framelske sunne, energiske og skapende holdninger. 

Ungdommer tilbringer ofte mye av tid under innflytelse av 
andre. Dette fører til at mange foreldre gir opp. De spør seg om 
deres innsats som far eller mor egentlig noe verdt? Og svaret er; ja, 
i høyeste grad!  Hjemmet er viktigst. Fordi det påvirker hvor lykke-
lig, trygg og stabil en tenåring skal bli har hjemmet uten tvil den 
dypeste innvirkning.

Ubetinget kjærlighet
Ubetinget kjærlighet vil si å være glad i han/henne uansett adferd 
eller utseende. Dette er svært viktig. Uansett hvordan tenåringen 
ser ut, hvordan han kler seg eller oppfører seg, hva som er hans 
svakhet eller handicap, hvordan han gjør det på skolen, hva slags 
musikkstil han liker. Uansett. Jeg har valgt å elske ham. Dette er 
helt fundamentalt. Hvordan er dette mulig? 

Tenåringsoppførsel er ikke alltid innbydende og hyggelig. Jeg 
har ikke alltid gode følelser for mine tenåringer. Det er lett å bli 
provosert. Men nøkkelen for meg under disse utfordringene, er at 
jeg har erfart Guds farshjerte for meg personlig. Gud er den rette 
far for alt som kalles barn i himmel og på jord. (Ef.3,15.) Jeg vet at 
Gud elsker meg akkurat sånn som jeg er, og han holder sin trofaste 
hånd rundt meg midt i mine nederlag og feil. Jeg har fått komme 
tilbake til ham gang på gang på gang etter mine bomturer, og han 
har aldri avvist meg. Og den kvalitet, trofasthet og langmodighet 
jeg har erfart hos Gud, har gjort meg til den jeg er i dag. 

Jesus viser oss Guds farshjerte
Guds farshjerte viser seg på forskjellige måter gjennom hele Bibe-
len. Hans plan og hensikt gløtter fram fra hver eneste av de 66 
bøkene. Men aller sterkest ser vi Faderens hjerte gjennom Jesus og 

«Tenåringsoppførsel  
er ikke alltid innbydende  
og hyggelig.  
Jeg har ikke alltid  
gode følelser for mine tenåringer. 
Det er lett å bli provosert.  
Men nøkkelen for meg  
under disse utfordringene,  
er at jeg har erfart  
Guds farshjerte for  
meg personlig»
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hans forsoningsdød på korset. Vis oss Faderen, sa de til Jesus, som 
gjerne var litt forundret over dette spørsmålet, og han svarte: ”Den 
som har sett meg, har sett Faderen. Jeg og Faderen, vi er ett. For-
står dere ikke at jeg er i Faderen og Faderen er i meg?”  
Og i Joh 14,6b: ”Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” Å ha 
møtt Gud som Far og Jesus som Bror er fundamentalt for oss 
kristne, og som foreldre gir det oss en indre styrke til å takle den 
type utfordringer som våre barn gir oss.

Som foreldre kjemper vi ofte en kamp for at våre barn og ten-
åringer skal skjønne at vi elsker dem.  Kjærligheten er der, men 
klarer jeg å formidle den på en forståelig måte? Jesus er nøkkelen 
for oss alle sammen. På samme måte som tenåringen ikke klarer 
seg uten betingelsesløs kjærlighet, fortrinnsvis gjennom sine for-
eldre, trenger både unge og gamle å møte Guds farshjerte gjennom 
Jesus Kristus, slik Den hellige Ånd åpenbarer ham for oss. 

Å være handlingsorientert
I likhet med barn, trenger også tenåringer å bli elsket gjennom for-
eldrenes handlinger. Hvis du henvender deg til 13-åringen din og 
utbryter: «gutten min, å hvor jeg elsker deg!», ville han gjerne se 
litt spørrende på deg og svare: «OK, pappa, og hva så?» Tenåringer 
er handlingsorientert. De må se min kjærlighet gjennom det jeg 
gjør mot dem. De trenger litt «action», ikke bare ord. Og det krever 
innsats og oppfinnsomhet fra min side.

”Er du glad i meg?”
Dette er et livsviktig spørsmål for enhver tenåring. Uten ord stiller 
de dette spørsmålet hele tiden uten å tenke over det. Anerkjenner 
du den jeg er, pappa? Synes du at jeg er OK? Er du fornøyd med 
meg? For mange tenåringer er det slik at hele deres adferd formelig 
«oser» av disse spørsmål. Som fedre og mødre må vi svare et tyde-
lig «ja». Ikke bare med ord, men også i handling. All slik bekref-
telse av barn og tenåringers verdi er helt i tråd med Guds ord. 
Mine tenåringsbarn er også mine søsken i Jesus Kristus. Og aposte-
len Johannes sier i sitt første brev:  «La oss elske hverandre, ikke 
med ord eller tunge, men i gjerning og sannhet!» 

«I likhet med barn,  
trenger også tenåringer  

å bli elsket  
gjennom foreldrenes  

handlinger»
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Respekt og mildhet som en hjelp mot sinne
Sliter du med at din tenåring ikke viser deg respekt? Er han eller 
hun sint og passiv? Jesus ga oss en gylden regel: ”Det du vil at 
andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem.” (Matt.7,12) 
De beste livslovene er gjerne de enkleste. Ønsker du at tenåringen 
din skal vise deg respekt? Vis tenåringen din respekt. Ofte er tenår-
inger i større behov av et medmenneske, enn en oppdrager (med 
lang pekefi nger). Opptre som en person på likefot; ikke kom oven-
fra og ned.  En medmenneskelig tilnærming vil være med på å 
dempe sinne, som er et kjempeproblem for mange tenåringer. 

Det å legge vekk oppdragerrollen, vil også medvirke til å 
ansvarliggjøre tenåringen. For det er jo nettopp selvstendige men-
nesker de kjemper for å bli, og de ønsker seg uavhengighet fra far 
og mor.  Så respekt og mildhet, og du skal høste gode frukter. 
(Gal.6,7-10).

Hvem er «han» som skal «vende hjertene»?
Når Malaki sier ”han skal vende fedrenes hjerter til barna og bar-
nas hjerter til fedrene” peker han på Jesus. Når vi erfarer nåden i 
Jesus, kan barn og foreldre se på hverandre med nye og friske 
øyne. Jesus har revet ned murene mellom oss. Det er håp for en ny 
dag. Vi kan starte med blanke ark. Og det er absolutt ingen for-
dømmelse lenger, for den som er i Kristus Jesus. (Rom 8,1)

Kanskje føler du at du kommer til kort, men en ting skal du 
vite: Det du gjør er gull verdt! Din himmelske far ser deg, og han 
er på din side. Han anerkjenner deg og den innsats du gjør for 
barna dine. Han har tanker til fremtid og håp både for deg og dine 
barn/tenåringer. (Jer.29,11)

Sliter du med at din tenåring ikke viser deg 
respekt? Er han eller hun sint og passiv? Jesus 
ga oss en gylden regel: ”Det du vil at andre skal 
gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem.”
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