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LEDER

Jesus i prestasjonssamfunnet 

Evangeliet om Jesu seier over synd og død har en over 2000 
år gammel historie. Mange som vil si at budskapet er 
utdatert og ikke svarer på utfordringene i et moderne 
samfunn. Realiteten er at evangeliets budskap er mer aktuelt 
enn noen gang.

Vi lever i et samfunn der vi hyller supermennesket som klarer det utro-
lige og stadig flytter grenser for menneskelig prestasjon. Denne 
kulturen kalles prestasjonssamfunnet, og mediaer flyter over av stoff 
om hva denne prestasjonskulturen gjør med oss. Noe av det som 
beskrives er at det skapes høye idealer som tar bort hverdagsgleden og 
undergraver tilliten til at noe er godt nok. 

For kristne er denne kulturen en utfordring og en mulighet. Utfor-
dringen ligger i at mange kristne blir så preget av den kulturen vi lever 
i at vi ikke ser Guds svar for oss selv og menneskene rundt oss. Vi blir 
en del av problemet, og blir tause i å vise veg for folk. Men evangeliet 
er godt nytt i møte med konkurransen, sammenligningen og nederla-
gene denne kulturen innebærer. 

Evangeliet er at vi som menneskehet er bankerott, ubrukelig og 
innkrøkt i oss selv i møte med den hellige og fullkomne Gud. Men at 
Gud selv kom til jord og ryddet opp i elendigheten ved at Jesus Kristus 
levde et fullkomment liv på jord og forsonte Gud med oss. Guds straff 
over synd (løgn, korrupsjon, feighet, svik, umoral) ble gjort opp da 
Jesus døde på korset, og resultatet ble Guds tilgivelse og forsoning. 
Dette skjedde uavhengig av vår innsats og prestasjon. Paulus skriver i 
sitt andre brev til Korinterne at: 

Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga 
oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden 

Tekst: Terje Dahle,  
tedahle@gmail.com

Terje Dahle,  
ansvarlig redaktør i FOLK.
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med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han 
betrodde budskapet om forsoningen til oss. 2 Kor 5,18-19

Når vi omvender oss til Gud og i tro til Jesus gjør ham til Herre, 
erfarer vi Guds frelse som innebærer tilgivelse, forsoning og kraft til å 
leve et nytt liv. 

Jesus har gitt oss forsoningens tjeneste, og det handler om hva 
Jesus har prestert. Forsoningens tjeneste flytter fokus fra oss og over 
på Gud. Det er gode nyheter i vår prestasjonskultur. Etterfølgere av 
Jesus har derfor kommet ut av å bruke andre som målestokk på eget 
liv. Jesus har ført oss fra døden til livet, fra press, jag og sammenlig-
ning til et liv i hans nåde der vi er takknemlig for det han har gjort. 
Og når vi ser hva forsoningen i Jesus Kristus betyr, blir vi folk som 
både lever og taler om forsoningen i Jesus. 

Fordi samfunnet vårt er så prestasjonsfokusert, tror vi evangeliet 
har gode kår i landet vårt. Evangeliet om Jesu nåde og seier på korset 
reiser opp de som har mislyktes, løser folk fra selvopptatthet og 
samler folk under en Herre; Jesus Kristus. Derfor vil du i dette 
nummeret av FOLK lese flere artikler som berører dette temaet. Kris-
tine Sandvik og Kristina Ladstein beskriver i sine artikler hvordan 
prestasjonskulturen oppleves, og viser en veg ut av det som er befri-
ende. Håvard Kjøllesdal skriver om hvordan nakenhet og intimgrenser 
blir satt under press der den grenseoverskridende kulturen får fritt 
spillerom på nettet, men at valget ikke er nakenhet eller burka, men å 
leve et liv i rettferdighet og sunn gudsfrykt. Norleif Askeland og 
Erling Thu skriver om at vi som tror på Jesus har en ny identitet i 
ham. Det gjør noe med vår selvrespekt og vår måte å se på verden på. 
Kjartan Ørnes skriver om hvordan bibelens verdensbilde er et vi – et 
fellesskap, og at det er Guds svar for at vi ikke skal gå oss fast i oss 
selv. Du vil også lese historien om Joel Edvinson som har erfart å gå 
fra forakt og destruktivitet til et liv med selvrespekt der han selv er til 
hjelp for mange. Vi har også et intervju med Randi og Thomas Kval-
heim som forteller sin historie om hvordan de fikk en ny forståelse av 
hva livet med Jesus er når de fikk del i evangeliet. Jesus er Herre, og 
evangeliet er for alle uansett livssituasjon. Vi tror at denne utgaven 
av bladet FOLK kaster lys over vår kultur og hvor aktuell Jesus Kristus 
er nettopp i vår del av verden. God lesning! ■

Jesus har ført oss fra døden 
til livet, fra press, jag og 
sammenligning til et liv i hans 
nåde der vi er takknemlig for 
det han har gjort. 
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Thomas og Randi Kvalheim levde sitt vanlige liv og var 
ikke spesielt nysgjerrige på Gud eller kristenlivet. Men da 
de ble kjent med kristne som viste ekte interesse for dem, 
startet en prosess som førte til at de til slutt tok valget 
om å følge Jesus.

Ingen av dem er oppvokst i kristne hjem, og hadde ikke kristne 
venner.

 – Det kristne livet var ikke kjent for oss, forteller de.
 – Hver gang noen spurte meg om jeg var kristen synes jeg det 

var vanskelig å svare og det var tydelig at jeg ikke hadde tatt noe 
stilling til det i det hele tatt, sier Randi. 

– Det hadde ikke Thomas heller. Vi forstod ikke hva det ville si 
å være kristne og var egentlig ikke nysgjerrige heller.

Møte med kristne
Etter hvert ble Thomas og Randi kjent med noen kristne. 

– Vi ble mer nysgjerrige, da vi så hvordan de levde. Kristen-
livet skulle være litt kjedelig, trodde vi. Men vi oppdaget at det 
ikke var helt slik som vi hadde sett for oss, og etter hvert synes vi 
det livet virket litt spennende.

I nabolaget i Knarvik møtte Thomas og Randi et kristent 
ektepar, Morten og Sissel Gundersen. Første gang Morten kom og 

Små steg - stor forandring
INTERVJU

Tekst: Eilén A. Olsen, 
eilenaskeland@ 

gmail.com 

Foto: Vegard A. Olsen, 
vgolsen@gmail.com 

og private bilder
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ringte på døren deres, la Thomas merke til at han var så smilende 
og blid, mer blid enn Thomas var vant til at folk var. 

– Morten inviterte på brownies og is. Vi satt og pratet og det 
gikk ikke lang tid før Morten fortalte at han var kristen og at han 
var en del av menigheten Kristent Fellesskap. 

– De var de første kristne vi fikk kontakt med i voksen alder og 
vi opplevde at de var veldig tydelige og åpne fra første stund.

Randi forteller fra sin barndom at hun ikke var vant til at det 
var snakk om Gud i hjemmet. Men hun hadde en venninne som 
var kristen. Randi var mye hjemme hos familien hennes og 
opplevde at de var åpne om sin tro. 

– Jeg husker at venninnen min hadde med seg en trygghet som 
ingen andre venninner hadde. Hver gang jeg treffer henne nå, 
synes jeg det er så sterkt, forteller Randi. Jeg vet nemlig at møtet 

Thomas og Randi deler ivrig sine erfaringer i 
møte med menighet.

Kristenlivet skulle være litt 
kjedelig, trodde vi.
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med den familien var en av de tingene Gud brukte for å til slutt 
føre meg til Han.

En del av fellesskapet
Ett er hvert ble Thomas og Randi kjent med vennene til Morten og 
Sissel – folk fra menigheten. De opplevde det godt å bli kjent med 
flere kristne. Samtidig var det en kamp, forteller Thomas. 

– Jeg hadde jo også venner som dro meg i motsatt retning. 
Han tenkte mye på alt han måtte slutte med – helgene og 

festingen. Det var jo det som var livet slik de kjente det. 
– Det var jeg ikke klar for, husker han. 
– På den tiden var vi bare opptatt av hva vi måtte gi opp, 

skyter Randi inn.

Etter hvert begynte paret å bli med på gudstjenester. 
– Det var flaut i starten og vi var mest opptatt hvem som så at 

vi var der, smiler Randi. 
– Ja, jeg var så redd for at noen skulle se meg når jeg gikk på 

møte. Jeg hadde jo et image å holde oppe, fortsetter Thomas. Men 
det ble mer og mer kjekt å være sammen med kristne, og så kjente 
vi jo at det var noe ekte som vi ikke hadde opplevd hos andre før. 

De opplevde at folk ikke hadde noen baktanker med den 
godheten de viste, og at de var opptatt av å gi uten å vente noe 
tilbake. I begynnelsen var det veldig uvant. 

– Folk gav oss svar på det vi lurte på. De sa ofte at vi ikke 
trengte å prestere noe for å ta imot Jesus, og vi fikk tidlig høre at 
folk trodde Gud hadde en plan for oss og barna våre.

– De kristne vennene våre ba for oss mange ganger og velsignet 
oss som familie, forteller Randi. – Det var egentlig litt pinlig, 
skyter Thomas inn. – Jeg husker Morten satt her i sofaen, og spurte 
om vi ikke skulle be litt før han gikk og jeg tenkte «å nei, ikke nå 
igjen». De ler godt. – Det var jo bare fordi det var uvant for oss.

I nabolaget i Knarvik møtte Thomas og 
Randi et kristent ektepar, Morten og Sissel 

Gundersen.

– Folk gav oss svar på det vi lurte 
på. De sa ofte at vi ikke trengte å 
prestere noe for å ta imot Jesus, 

og vi fikk tidlig høre at folk trodde 
Gud hadde en plan for oss og 

barna våre.
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Folk fra menigheten tok del i livet deres og stilte opp over tid. 
Thomas forteller om en sommer han holdt på å bygge terrasse 
utenfor huset. 

– Jeg stod her og bannet og steikte fordi noe var skjevt, og så 
dukket plutselig Morten opp. Han stakk innom fordi han hadde en 
time ledig og lurte på om han kunne hjelpe til. Det ble jo mer prat 
enn jobbing, ler Thomas, men det at han tenkte på meg og dukket 
opp uanmeldt slik at vi fikk kvalitetstid og en god prat, det gjorde 
inntrykk. 

– Det ble mange slike treffpunkt, fortsetter Randi. Vi kjente at 
folk var interessert i oss, og uten å vite det kjente vi på Guds kjær-
lighet.

Erfaringer av Gud
De opplevde flere bønnesvar som ble erfaringer av at Gud så dem. 
Da de ventet sitt tredje barn, lå han i seteleie rett før fødsel og 
Randi var svært bekymret. Men etter forbønn opplevde de at 
gutten snudde seg. 

– Da følte vi at Gud har stor kjærlighet for oss, sier Randi 
begeistret. 

– Vi hadde flere slike opplevelser av Gud, sier Thomas. Det 
mellomste barnet deres var ofte syk som liten, men etter forbønn 
ble også hun plutselig frisk og har vært det siden. 

– Vi skjønte at det hjelper å be, og vi fikk større tro, forteller 
Randi.

Klare til å ta i mot
De hadde snakket mye med Morten om tro og han hadde 

fortalt dem at det er én vei til frelse, gjennom Jesus. De visste at de 
måtte bekjenne Jesus som Herre og tro i hjertet.

Thomas og Randi hadde fått høre evangeliet tydelig forkynt, 
fått oppleve Guds kjærlighet gjennom kristne venner og fått 
konkrete bønnesvar.

En dag ringte Thomas til Morten og sa at nå var de klare til å 
ta i mot Jesus. 

Vi skjønte at det hjelper å be,  
og vi fikk større tro.
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– Jeg husker Morten begynte å grine i telefonen, smiler 
Thomas. Han kom samme kvelden, han avlyste sikkert alle andre 
planer, sier Thomas.

De har fått erfare viktigheten av at de kristne vennene deres 
holdt ut over tid og fortsatte å be og investere tid og omsorg i 
dem. 

– Det er rart at de ikke gav oss opp egentlig, bemerker Thomas, 
for vi gikk i mange år før vi endelig tok i mot.

Da de hadde tatt valget ringte de rundt og fortalte om den 
helomvendingen de hadde opplevd.  – Det er jo en omvendelse fra 
det gamle livet til det nye, en stor kontrast. Hvis vi ikke hadde blitt 
kristne hadde vi antakelig ikke vært gift i dag, sier Thomas etter-
tenksomt. Vi levde jo ikke rett slik som Gud har tenkt for ektepar.  

Kort tid etter at de tok i mot Jesus, lot de seg døpe. 

Godt fellesskap og godt humør. Thomas Kval-
heim, Sissel Gundersen, Morten Gundersen og 
Randi Kvalheim.
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– Det var en fantastisk følelse av at alt det gamle lå igjen i 
vannet.  Vi er glade for at vi tok det valget, sier Randi begeistret.

– Vi tok imot, men så tok det litt tid før alt falt på plass, sier 
Thomas. De deltok ikke aktivt i menighetsfellesskapet en periode. 
Men de opplevde at Gud kalte på dem. Vi levde litt «midt i mellom» 
et par år, men så tok vi et oppgjør der vi gav oss helt inn. Det er jo 
et godt liv! Vi opplevde at Gud hadde noe større for oss enn at vi 
skulle gå å vingle slik, sier Thomas. 

– Gud var jo der hele tiden, skyter Randi inn. Vi trengte bare å 
bli vekket opp på nytt.

Fellesskap
Gradvis merket de store forandringer i livet. Thomas forteller at 
han kjenner at han bryr seg mer om mennesker nå. 

– I menighetssammenheng ser jeg at vi er søsken og har 
samme Far. Det er så mye større enn at vi treffes som medlemmer.

De siste årene har Thomas og Randi ledet en husgruppe i 
menigheten, men den første tiden som nye kristne, opplevde de det 
som fremmed å være med i et slikt fellesskap. 

– Vi var litt nervøse, satt og tvinnet tommeltotter og visste 
ikke helt hva vi skulle gjøre, smiler Randi. 

– Det var jo skrekken til å begynne med, ler Thomas, folk ba, 
sang og spilte høyt og da vi var helt nye ble det litt voldsomt for 
oss. Nå ser vi jo den åndelige biten på en helt annen måte. De 
opplever mer og mer verdien av å være i et fellesskap der de blir 
kjent med og trygge på hverandre, og kan dele åpent og stå 
sammen i bønn. 

Helt fra starten har forkynnelsen av Guds ord vært viktig for 
Thomas og Randi, og i fellesskapet ser de viktigheten av å dele 
Ordet og Guds løfter med hverandre.  

– Guds ord er levende og forfriskende, og gir oss tro og 
oppmuntring.

Gud bruker oss
En konsekvens av å ta i mot Jesus og få Den hellige ånd på 
innsiden, er at Den hellige ånd begynner å tale. 

Guds ord er levende og 
forfriskende, og gir oss tro og 

oppmuntring.
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– I starten skjønte jeg ikke helt hvordan det fungerte, sier 
Thomas, men etter hvert begynte jeg å kjenne igjen stemmen Hans. 

Han forteller om en dag han opplevde at han skulle dra bort på 
treningssenteret. Selv om det ikke var en dag han vanligvis pleide 
å trene, så fulgte han innskytelsen fra Den hellige ånd. 

– Jeg reiste bort og var der i tjue minutter før jeg tenkte at 
«dette er helt håpløst, det er bare å komme seg hjem igjen». Da jeg 
kjørte over Hagelsundbroen på veien tilbake stod det en mann på 
utsiden av rekkverket, klar til å hoppe.  Etter mye om og men, 
ringte jeg politiet. Jeg fikk snakket med mannen, vi fikk han over 
igjen og han hoppet ikke. I dag har mannen det bra og har stiftet 
familie.  Det ble sterkt for meg, forteller Thomas videre, for det var 
rett det jeg kjente på. Gud talte til meg! Jeg skulle ikke bort for å 
trene, men for å stoppe mannen i å hoppe. 

Thomas jobber som elektriker, og opplever at Den hellige ånd 
ofte bruker han i møte med mennesker han treffer gjennom jobben. 

– Jeg kommer hjem til folk og er ofte rett på sak. 
Han kan fortelle om mange gode stunder og møter med 

mennesker mens han er og jobber i husene deres. 
– Jeg husker at jeg kom hjem til ei som akkurat hadde mistet 

mannen sin. Jeg spurte rett ut om hun hadde mistet mannen. Da 
datt hun jo fullstendig sammen, og vi satt en time og pratet 
sammen om tro. 

En annen gang holdt han på å koble dataledninger på et 
kontor. 

– Første gangen hadde jeg koblet noe feil, så det virket ikke, 
forteller Thomas. Mannen som eide kontoret, gikk rundt og så på 
og sa «det er vel ingen som er perfekt». Jo, det var én, svarte jeg, 
han heter Jesus. 

– Det er viktig at en er på hugget hele tiden, enten det er på 
jobb eller butikken eller andre steder. Det er ikke et strev, men en 
glede å få bli brukt av Gud i hverdagen.

– Hvis du møter hver dag med spørsmålet «hva bringer denne 
dagen, Jesus?», da skjer det store ting. Dette har blitt erfaringen 
vår gang på gang. 

 Hvis du møter hver dag med 
spørsmålet «hva bringer denne 
dagen, Jesus?», da skjer det store 
ting. Dette har blitt erfaringen vår 
gang på gang.
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– Jeg tror Gud taler hele tiden, sier Randi. Vi må bare velge å 
slippe Han til og ta ansvar for å lytte.

Randi jobber på sykehjem, og opplever at Gud bruker henne 
der. Hun treffer på mange som ønsker å bli bedt for. 

– Mange liker å synge og be, og jeg har fått mange fine 
stunder sammen med pasientene. 

Hun har ansvar for andaktene som de har på sykehjemmet. 
– Jeg ser hvor viktig den åndelige biten er for pasientene, og 

det er fint å kunne være med å ivareta den delen også. 
– Og så er det jo kolleger også som kommer til deg og er 

nysgjerrige, legger Thomas til, og de kan fortelle om en av Randi 
sine kollegaer som tok i mot Jesus hjemme hos dem. 

Å involvere Gud i familielivet
Den eldste datteren deres, Emma, var åtte år da de tok i mot Jesus, 
og de legger vekt på at det er godt for hele familien å leve med 
Gud. 

– De er heldige de ungene som får ha kristne foreldre når de 
vokser opp, sier Thomas, og vet hvordan det er å vokse opp uten 
Gud som en del av hverdagen. 

Randi forteller et eksempel som viser hvordan de kan involvere 
Gud i dagligdagse utfordringer.  Sønnen, Leonard, kvidde seg for å 
gå på skolen en dag, og Randi sa at da kunne de be. 

– Jeg ba høyt det jeg tenkte at Jesus ville si til Leonard: At på 
skolen er Jesus med han, at han kunne se til Jesus og snakke med 
Han inni seg, at Jesus alltid er med han – til og med på skolen. 
Leonard ble berørt, og sa «takk for at du ba så fint for meg, 
mamma» – det var tydelig at han ble møtt av Gud der. 

Randi uttrykker at det er godt å kunne gi barna den type 
omsorg også. 

– Jeg kunne jo selvfølgelig sagt at «det ordner seg det der, du 
skal se at det går fint». Men det er så viktig å involvere Gud, at 
ungene opplever at Gud ser dem og har en plan for dem. Vi er 
forbilder for barna, og det er viktig å ta med Gud og vise at Han er 
virkelig. Det var jo det jeg opplevde da jeg var liten, fortsetter hun, 
at Gud ikke var virkelig for meg selv om jeg så at Han var virkelig 

Når du får egne opplevelser og 
åpenbaringer av Gud blir det 

plutselig nært og en del av deg.
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for andre. Når du får egne opplevelser og åpenbaringer av Gud blir 
det plutselig nært og en del av deg.

Guds trofaste plan
– Det er en trygghet å se at det stemte at Gud hadde en plan med 
oss også, sier hun. Det var ikke bare noe folk sa, men vi opplever 
at vi har gått en vei med Gud og at han fortsetter å lede oss. 

De forteller at troen tar dem gjennom alt. 
– Når noe positivt skjer takker vi Gud, og når vi opplever noe 

negativt tenker vi at Gud vil ta oss gjennom det, og kanskje det er 
noe vi skal lære gjennom det.  Vi kan ikke bli skånet for alt mulig, 
for da blir vi ikke dem Gud har tenkt vi skal bli, legger Thomas til. 
Med den innstillingen kan vi stå i det, og takke Gud i alle ting. ■

  

Randi og Sissel har blitt gode venner.

Når noe positivt skjer takker 
vi Gud, og når vi opplever noe 
negativt tenker vi at Gud vil ta oss 
gjennom det, og kanskje det er noe 
vi skal lære gjennom det. 
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KÅSERI

Eg er ein appelsin

Eg er ein appelsin. Det skulle du kanskje ikkje tru, men 
slik er det altså. Lenge prøvde eg berre å få min flotte 
oransje farge til å skina så godt eg kunne så alle kunne 
sjå meg. Sjukt fin appelsinhud så langt auga kan sjå! Eg 
rulla stort sett min eigen veg og var min eigen Herre. Det 
var meg i eit appelsinskal. Men – det fanst ein annan 
veg.

Gud vil ha fruktsalat, han likar alle typar frukt og farge, smak, 
konsistens. Tenk det, trass i at appelsin er best, så elskar Gud alle. 
Men, appelsinskal er ikkje så godt i fruktsalat, Gud likar ikkje det i 
alle fall. Eg som har streva slik med å gjera meg flott og halda 
skalet fint å sjå til, slik at eg skulle vera god nok. Men så er ikkje 
Gud ute etter fasaden eller utsida mi, tenkja seg til kva han går 
glipp av...

Eg har prøvd å skrella meg sjølv, for å få vera med i fruktsa-
laten. Viss du óg er ein appelsin så veit du kor stor utfordring det 
kan vera å skrella seg sjølv. Eg måtte innsjå at det var ingenting eg 
kunne gjera, av gode forsøk, som kunne frigjera meg frå skalet. 
Sjølv synest eg at appelsinskal er gode greier, men eg forstod at eg 
ikkje kunne brukast til fruktsalat med skalet på.

Fruktskrellaren frå Nasaret
Gud visste råd og kom meg til hjelp, Han sende Jesus som er ein 
dyktig fruktskrellar. Jesu fingrar sprett rundt i fruktskåla. Appelsin, 
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banan, kiwi, ananas, pære, osv. Han spør – vil du ha hjelp, vil du 
ha hjelp? Vil du vera med i fruktsalaten til Gud? 

– Njaa, litt skeptisk. Får eg framleis lov å vera meg sjølv? Har 
eg nemnt at eg liksom har ganske fint skal, og så er det behageleg 
og trygt her inne. 

Jesus svarar: du kjem til å vera deg sjølv, ja, berre ei mykje 
betre utgåve av deg sjølv, og til glede for Gud og andre. 

– OK. Ja – hjelp meg! I’m in! Eg stolar på at du, Jesus, kan 
gjera det, skrella meg, klargjera meg slik at eg passar inn hos Gud. 

Og han gjer det, skrellar av meg det litt bitre, sure, harde 
skalet, til det er friskt, godt kjøt som passar perfekt inn i Guds 
mangfaldige fruktsalat.

Dei kunne vore litt meir lik meg?
Over i fruktsalaten er det irriterande mange andre rare typar. Inni 
skalet med meg sjølv var alt liksom enklare å forhalda seg til. Men 
eg ville jo tena min hensikt! Eg ville behaga Gud, vera ein del av 
hans plan, og ein del av hans store fruktsalat. Men det kjennest 
ikkje heilt godt alltid. Eplet er greit nok, litt tørt etter min smak, 
men ok. Men bananen luktar litt mykje banan, er litt sleip óg. Så 
kjem ananasen – du kjenner han på lang veg, skarp og brautande. 
Mens Pæra berre ligg der, gjer ingenting ut av seg, ganske uinter-
essant. Ikkje alltid lett skal eg seia deg. Skulle kanskje blitt i skalet 
mitt? Eller kanskje eg kan nett tippa over kanten på skåla og vera 
fri? Der på bordet ser det mykje rolegare ut, eg kan vera i fred, blir 
ikkje dunka borti og må ikkje ta omsyn til dei andre.

– Nei, skjerp deg no herr fruktball – hensikten med livet mitt 
er jo dette! Å vera ei moden frukt der eg med Jesu hjelp har vorte 
skrella og klargjord til å vera ein viktig del av Guds store frukt-
salat. Kan du tenkja deg ein slik dessert utan appelsin, det er jo 
berre trist, får nesten appelsindropar i auga. Nei, eg høyrer til.

 Gud frydar seg over fruktsalaten, kvar einaste bit er ei glede. 
Dei er veldig forskjellige, men utfyller kvarandre og skapar eit 
mangfald som er heilt fantastisk. Dei ligg tett saman i skåla, nokre 
kan ein ikkje sjå, dei ligg nederst og løftar dei andre opp. Andre er 
meir synlige, dei kan ta imot nye bitar. 

Eg har prøvd å skrella meg sjølv, 
for å få vera med i fruktsalaten. 
Viss du óg er ein appelsin så veit 
du kor stor utfordring det kan vera 
å skrella seg sjølv. 
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Toppar det heile med saus
Gud likar forresten vaniljesaus. For å gje alle bitane ein felles smak 
tømmer han vanlijesaus på og rører rundt. No har plutselig alle del 
i den samme gode sausen og den gode lukta av vanilje. Det er som 
ei god olje, som god smurning slik at bitane ikkje gnissar slik mot 
kvarandre. No glir alt rundt som ei fin suppe, nesten som alt heng 
saman og er eitt. No er eplet mjukt og smidig også, ikkje hardt og 
tørt som før. Bananen luktar heldigvis mindre banan. Bitane har 
det betre saman no, dei kjenner att noko frå seg sjølv i andre. Gud 
har fått ausa ut over oss slik at det blir ein velduft og einskap. Eg 
trur eg blir verande i fruktsalaten. Utanfor skåla eller utan saus 
tørkar eg berre bort og er på eiga hand. 

Å høyra til
Gud har på denne måten samla dei som villig let seg skrella, og 
blei sett i stand. Eg trudde livet som appelsin handla om å henga 
saman med dei andre kule fruktisane i gjengen min, å rulla rundt 
for eigen maskin, vera oransje så godt eg berre kunne. No har eg 
funne gleda i å vera til behag for Gud og tilhøyra noko større. Det 
er meining og håp i det å vera del av same fruktsalat. Eg er meir 
enn berre ein appelsin! (Sjølv om det no i seg sjølv liksom er fruk-
teleg fantastisk). ■

 
Med syrleg helsing
for fruktisane
Herr Fruktball, den oransje jr

Eg trur eg blir verande i 
fruktsalaten. Utanfor skåla eller 

utan saus tørkar eg berre bort og er 
på eiga hand.
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Tekst: Rune Ørnes,  
runeornes@gmail.com

Rune Ørnes er gift med Rita og har 
fire barn. Har vært ansatt i Kristent 
Fellesskap Vesterålen i ti år. Bor nå i 
Tromsø og er eldste i menigheten der.

Fred, festmat og olje i skjegget

Salomo foretrakk en tørr brødbit i fred og ro, framfor 
huset fullt av festmat og krangel. Men verken tørre 
brødbiter eller krangel er vel egentlig særlig fristende. 
Som brødre og søstre går vi heller for festmat og fred! 

Når det er fred og god stemning i huset, da er det godt å leve. Om 
hverdagen med jobb og skolegang kan by på utfordringer, kan 
hjemmet være en borg og en festning. Et sted der harmonien og 
varmen gir styrke og nytt mot. Slik skal det være i Guds hus også. 
Menighet er familie. Og når menigheten er samlet, er det med 
senkede skuldre. Vi er avslappet, og alle tør å være seg selv. Det er 
rom for både latter og alvor. Vi løfter hverandre, både i ærlighet 
og i kjærlighet. Og når du forlater samlingen er du oppbygget, 
styrket og klar for hverdagens utfordringer. Men er det alltid slik 
det fungerer?

Menighetens indre liv
Paulus underviser nokså skarpt om menighetens indre liv. Han 
adresserer selvsagt mye på det personlige plan, i forhold til 
karakter og livsførsel. Men i like stor grad fokuserer han på 
hvordan en skal leve sammen. I Første Korinterbrev kapittel 12 og 
14 legger han ut om hvordan menigheten skal fungere sammen 
som en kropp. Og hvilke retningslinjer som bør ligge til grunn når 
menigheten er samlet. Men mellom disse to kapitlene ligger 
kapittel 13, den fantastisk vakre beskrivelsen av kjærlighet!

UNDERVISNING
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«Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, 
skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke 
sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder 
seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten 
utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.» 1 kor.13.4-7

Uten betingelser
Litt tidligere i kapitlet viser Paulus oss hvordan det er mulig å 
fungere i sterke gaver og med mektig utrustning, helt uten at det 
blir til fremgang. Hverken for oss selv eller for menigheten. En 
troshelt uten kjærlighet, bygger ingenting. Kjærligheten står i 
høysetet. Ikke ut fra betingelser om hvem du skulle vært, hva du 
skulle gjort eller hva du kan produsere. Kjærligheten er betingel-
sesløs. Ikke på grunn av, men gjerne på tross av. Jesus gikk så 
langt at han gav Judas del i brødsbrytelsen. Det var det siste som 
skjedde før Judas gikk for å forråde Mesteren. I etterkant ble Peters 
fornektelse møtt med kjærlighet. Den tvilende Thomas ble møtt 
med nåde. Du og jeg er blitt møtt med tilgivelse. Hele Jesu budskap 
er tuftet på kjærlighet. En selvutslettende kjærlighet. Denne kjær-
ligheten vil også vises i menighetens indre liv. Et liv der en gir seg 
selv for hverandre. Et liv i fred og harmoni.  

«Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så 
skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.» 1 Joh 3,16

Enighet?
Paulus brev til romerne, kapittel 12 er gitt overskriften: «Det 
kristne livet». I dette avsnittet undervises det om mangfold og 
enhet. Hver og en har sine styrker og skal holde seg til sitt mål av 
tro og sin spesielle tjeneste. Og etterhvert rettes fokuset på det 
kollektive bildet. 

Når det er fred og god stemning i 
huset, da er det godt å leve. 
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«La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det 
gode. Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn 
dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen 
Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i 
bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vinn på 
gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. 
Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen i 
enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det 
lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for 
det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er 
mulig, så langt det står til dere.» Rom 12,9-18. 

Vi oppmuntres til å være oppriktige med hverandre. Elske hver-
andre inderlig og sette de andre høyere enn oss selv. Legge vinn på 
gjestfrihet, glede oss sammen og gråte sammen. Og så oppmuntres 
vi til å holde sammen i enighet! Men hva betyr egentlig enighet? 
Er det en form for uniformering, der alle må vise lydighet mot et 
offisielt synspunkt? Betyr det at drøftinger og diskusjoner er 
uaktuelt og at en tier for fredens skyld? Nei. Enighet reflekteres 
først og fremst ved hjerter som er knyttet sammen. Relasjoner som 
er sterke og som uttrykker enhet, på tross av eventuelle menings-
forskjeller. Samtaler der en drøfter spørsmål i et felles ønske om å 
finne retningen. Der nyanser belyses i gjensidig respekt og 
ydmykhet, og alle har en lyttende holdning, uavhenigig av rolle og 
fartstid. Og når det konkluderes er alle blitt hørt og det er en gjen-
sidig tillit til at avgjørelser tas med de beste intensjoner. Da viser 
vi enighet og da fylles huset med Guds fred. En fred det er godt å 
leve i.

Olje i skjegget
I salme 133 beskriver David fellesskapet mellom søsken som bor 
fredelig sammen. Han beskriver det med som når fin olje renner på 
hodet av Aron og ned i skjegget, før det renner ned over linningen 
på kjortelen. Et merkelig bilde. Fred mellom søsken beskrives med 
olje i skjegget til Aron. 

Aron var prest, og på den måten et bilde på Kristus. Menig-
heten er kroppen der Jesus er hodet, og når det er fred mellom 

En troshelt uten kjærlighet,  
bygger ingenting.
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søsken renner oljen over hodet og ned over hele kroppen. Det vil 
ikke være en eneste tørr flekk og duften av fin olje fyller hele 
rommet. Fred i huset. Rikdom på Den hellige ånds liv. Velsignelse 
og framgang.

Troens gode strid 
Som søsken vet vi at det står en kamp om den enkelte og om 
fellesskapet. Ved strid og uro i huset, forstyrres Guds verk i og 
gjennom menigheten. Det oppleves ikke godt og fellesskapet som 
skulle styrke oss, kan i stedet ende opp med å gjøre det motsatte. 
Som disipler av Jesus er det viktig å skjønne den kampen vi står i 
og det ansvaret hver enkelt har. I møte med meningsforskjeller er 
vi sårbare og vil lett oppleve oss misforstått og alene. Da kan det 
være tungt å finne dialogen som gir fred. Motstanderen vår vil 
splitte oss. Han vil overbevise oss om at vi står i motsetning til 
hverandre, og at det ikke finnes en vei for oss sammen. Han vil 
spille på følelser og nøre opp under misforståelser og utrygghet. 
Vår oppgave er å avsløre det. Gå til Jesus med saken. Bruke Hans 
våpen i møte med utfordringene. Bryte brødet med hverandre. 
Stole på hverandres holdninger og finne veien, på tross av sterke 
følelser. 

Pakten Jesus har opprettet med gir oss ikke andre alternativ. 
Kroppen der Jesus er hodet, lever i henhold til hans prinsipper. Vi 
er uløselig knyttet til Kristus og til brødre og søstre. Ikke bare for 
en gitt tid, eller så lenge vi er enige om alt. Splittelse i kroppen 
svekker Jesu vitnesbyrd, stjeler motet fra mennesker, og gjør 
enkeltpersoner sårbare for fiendens angrep. Men Gud vil gi oss 
nåde til å leve ut et fellesskap som overvinner alt.

Midt i uroen
I en verden som preges av splittelser og ufred, er vår oppgave å 
skape fred. I evangeliet etter Matteus kapittel fem vers ni sier 
Jesus:  

«Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn». 

Hele Jesu budskap er tuftet på 
kjærlighet. En selvutslettende 

kjærlighet.
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Jesus er fredsfyrsten. Menigheten, hans egen kropp vil uttrykke 
det. Vi er kalt til å skape fred. Vi har fått fred med Gud, og vi lever 
i fred med søsken. Og den freden som fyller våre hjerter, har vi fått 
for å dele med mange andre. Et hus som er fylt med fred er attrak-
tivt. Varmen og harmonien frister. Ordene som forkynnes, bekreftes 
av det livet som leves i menigheten. Guds fred råder mellom oss og 
evangeliets videre vekst får gode kår. ■

Enighet reflekteres først og fremst 
ved hjerter som er knyttet sammen.
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Tekst: Arne G Skagen,  
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Arne G. Skagen er gift med Kjersti, de har 
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og menigheter i Norge og utlandet med å vinne 
mennesker for Jesus. Forfatter av boka Endelig 
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Teksten er et utdrag fra hans siste 
bok «Jeg fant, jeg fant!» som er utgitt 

på Proklamedia forlag.

Er du FG-godkjent?
INSPIRASJON

Guds Ord sier at vi kan vandre i noen ferdiglagte gjernin-
ger som Gud på forhånd har gjort klar for oss til å vandre 
inn i. Vi snakker om dagen i dag. Verden, det er der du er 
og livet er dagen i dag.

FG–godkjent
Hvis du har kjøpt en boligalarm eller et elektriske produkt, vil du 
se at de fleste har et merke som viser at de er FG–godkjent. Dette 
betyr at de er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennings-
nemd og representerer en kvalitetsgaranti.

På min mobiltelefon har jeg lagt inn en påminnelse som 
dukker opp hver mandag ettermiddag klokken ti over to. Når 
alarmen går, dukker de to bokstavene F G opp på skjermen. Dette 
minner meg om at jeg er FG–godkjent og at jeg er kvalifisert til å 
utføre oppdraget han har gitt meg. Det er ikke Forsikringsselska-
penes Godkjenningsnemd som har gitt meg min godkjenning. Det 
er Efeserne 2,10:

«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som 
Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem».

FG står for Ferdiglagte Gjerninger. Når meldingen dukker opp på 
skjermen min hver mandag ettermiddag, minner den meg om at 
dette gjelder for alle dagene i uke som ligger foran. Gud har 
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nemlig gjort noen ting klart for meg, som jeg skal få lov til å 
vandre inn i.

Du også er FG–godkjent. Legg det innpå mobilen din, da vel! 
Slik kan du minne deg selv om at du er FG–godkjent og spesialut-
rustet for et himmelsk hverdagsoppdrag. Det vil hjelpe deg til å 
være mer sensitiv og våken i møte med hverdagsanledningene Gud 
har lagt foran oss.

I begynnelsen ser vi ofte ikke omfanget av de ferdiglagte gjer-
ningene og det kan virke smått, men vi ser nok til å kunne handle 
på dem. Slik kan vi bli en del av Guds plan, og gjerningene vokser 
frem fra det usynlige til det synlige. Det fine med dette er at du 
kan være deg selv, mens du hver dag se etter de små begynnelsene 
til slike ferdiglagte gjerninger du kan vandre i.

Verden er der du er og livet er dagen i dag
Det er lite som skal til for at du plutselig begynner å oppdage disse 
mulighetene. Kanskje er det nok at du bestemmer deg for å foku-
sere, være tilgjengelig og sensitiv i din ånd.

Hvor du skal gjøre disse ferdiglagte gjerningene? Jo, der du er 
– i din verden. Hvor er din verden? Verden er der du er og livet er 
dagen i dag. Det blir litt vanskelig å «gå ut» i Kuala Lumpur i dag, 
hvis du akkurat nå befinner deg i Ålesund. For å kunne leve slik 
kan vi ikke la tankene våre begrense hverdagsoppdraget Gud har 
kalt oss til.

Jeg kan forholde meg til dagen i dag og slipper å tenke på hele 
neste uke, neste måned eller neste år. Dagen i dag? Den skal jeg 
klare. Hellige ånd, jeg er klar!

For et par dager siden stod jeg i kø foran kassen på Rema 
1000. To unge jenter stod foran meg i rekken. Da de skulle betalte, 
oppdaget de at de hadde for lite penger. Litt flaue spurte de kassa-
damen om de kunne komme tilbake å betale senere, hvis varene 
bare kunne legges til side. Jeg hørte hva som ble sagt og før jeg 
hadde fått tenkt meg skikkelig om, hadde jeg tilbudt meg å betale 
for varene. Folk rundt meg så litt rart på meg da jeg dro kortet, 
jentene også, men jeg betalte. Da jeg hadde betalt varene for de 
unge jentene, slapp jeg ikke taket i situasjonen. Jeg gikk ut av 
butikken sammen med jentene og ba stille til Gud. Da kjente jeg at 

Gud har nemlig gjort noen ting 
klart for meg, som jeg skal få lov 
til å vandre inn i.
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jeg ikke skulle gjøre noe mer. Jeg bare smilte, ønsket jentene en 
velsignet dag og satt meg inn i bilen med en fred i hjertet som 
fortalte meg at jeg hadde gjort det jeg skulle gjøre.

Hvis du, mens du leser dette, blir minnet på situasjoner du selv 
har vært i og ikke var lydig, så husk at det finnes så mye nåde og 
så mange nye muligheter i Gud. Smil, pris Herren og innta hver-
dagen med tro. 

Sjefsmeteorologen
Våren 2010 skulle jeg fly hjem til Bergen etter en menighets-
weekend et sted på Østlandet. Problemet var bare at en vulkan på 
Island hadde en dårlig morgen og spydde ut svære skyer med aske. 
Askeskyen lå over hele Europa og gjorde det vanskelig for en 
bergenser å fly hjem. (Dette er eneste gangen jeg har følt meg som 
en svovelpredikant.) Det gikk rett og slett ikke noen fly. Det var i 
alle fall det det stod på infosiden til Avinor. Jeg tenkte likevel at 
jeg skulle prøve. For sikkerhets skyld hadde jeg kjøpt togbillett som 
lå i baklommen.

Da jeg kom til flyplassen var det ikke så mange mennesker der, 
og inne i avgangshallen kom en dame bort til meg og spurte om 
hun kunne intervjue meg. Hun var journalist i lokalavisen. Jeg 
smilte. Selvsagt kunne hun det.

«Så, hvor skal du i dag», spurte hun meg først.
«Jeg skal til Bergen», svarte jeg på klingende bergensk.
«Men, det går jo ikke noe fly», sa hun og lurte på om jeg ikke 

hadde fått med meg oppstyret om askeskyen. Flere mennesker stod 
rundt og hørte på intervjuet.

«Jo, jeg tror det går fly til Bergen i dag», hørte jeg meg selv si. 
Hun så rart på meg.

«Går det fly? Hvem har sagt det?» Jeg begynte å kjenne på en 
kjent følelse som kommer når jeg har viklet meg inn i noe uten å 
kjenne utveien.

«Jo, eh, jeg snakket med sjefsmeteorlogen i dag tidlig, og han 
sa at flyet ville gå. Ja, han sa at det ville gå fly». Journalisten var 
av det ivrige slaget, så hun ga seg ikke.

«Men, hvordan kjenner du sjefsmeteorlogen da?» Nå begynte 
tiden å nærme seg for at jeg måtte be min korte favorittbønn, en 

Smil, pris Herren og innta 
hverdagen med tro. 
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bønn som har hjulpet meg mange ganger. Den består av to enkle 
ord. Jeg ropte den ut inni meg, så bare Gud kunne høre den.

«Herre! HJELP!!!»
«Kjenner du sjefsmeteorlogen?», spurte hun meg igjen.
«Jo, eh, jeg jobber for han», svarte jeg litt stotrende. På dette 

tidspunktet hadde jeg fått alles oppmerksomhet og opplevde hele 
situasjonen mer og mer komisk.

«Du jobber for han», spurte hun, før hun fortsatte. «Hva jobber 
du med da?»

«Vel – jeg er pastor.»
«Pastor?», sa hun med høy røst. «Så du er pastor». Da forstod 

hun plutselig og pekte opp mot himmelen mens hun lo. «Å ja, nå 
skjønner jeg. Sjefsmeteorlogen.»

Mange fikk seg en god latter den morgenen, og jeg tenkte at 
denne hendelsen nok var i kategorien «ferdiglagte gjerninger».

Og ja, jeg må jo ikke glemme å si at flyet gikk.

Hva ser du?
De ferdiglagte gjerningene begynner ikke med et stort tre med tykk 
stamme, store greiner og mange epler. Det begynner når du planter 
frøet. Da er du i gang.

Hva ser vi? Hva er det som driver oss?
Da Jesus så opp og la merke til at en stor folkemengde kom til 

ham, sa han til Filip: 

«Hvor skal vi kjøpe brød, så alle disse kan få noe å spise?» (Joh 6,5)

Dette sa han for å finne ut hva Filip så. Det samme spørsmålet er 
helt avgjørende for oss óg. Det vi ser kan enten lede mennesker 
bort fra Jesus, eller så kan det lede dem til Jesus. Da Jesus utfor-
dret Fillip, var det løsningen på behovet Jesus var ute etter. Jesus 
hadde nemlig sett noen ting hos Far (Joh 5,19). Jesus og Filip 
hadde to forskjellige utgangspunkt.

Det er ikke slik at vi bare ser det Far gjør. Vi ser også hva han 
har gjort for oss personlig og hvem han er, han som bor i meg. 
Gjennom dette kan vi se og møte mennesker rundt oss.

De ferdiglagte gjerningene 
begynner ikke med et stort tre 
med tykk stamme, store greiner og 
mange epler. Det begynner når du 
planter frøet.
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    Da Jesus møtte mennesker, hadde han alltid sett Far først. 
Slik virket han med utgangspunkt i Guds perspektiv. Det er dette 
utgangspunktet han vil vi skal ha i møte med mennesker. Slik 
kommer vi «fra Far», altså ovenfra. Da lever vi med en åpenbaring 
om hva Gud har gjort, både for oss og for menneskene vi berører. 
Med utgangspunkt i en slik åpenbaring, ser vi at det har lite å 
gjøre med hva jeg kan, men mest å gjøre med hva han har gjort 
for meg og hva jeg er i ham. Da møter vi mennesker med Guds 
kjærlighet, vi har tro, vi kan se, vi kan samarbeide og vi blir en del 
av det Gud vil og en del av budskapet. Selv om vi kan kjenne på 
frykt, lar vi oss ikke styre av frykten, fordi vi vet at han som er i 
dere, er større enn han som er i verden. 1 Joh 4,4.

    Jesus demonstrerte dette for oss med sin hverdagsvandring. 
Han så – og fullførte han det han så. Vi kommer ikke langt hvis vi 
bare begynner godt. Ting må også fullføres. FG–godkjente disipler 
ser ikke bare de små begynnelsene. De ser óg Gud fullføre det som 
han har vist dem. Dette kan ta kort eller lang tid. Tidsaspektet er 
ikke viktig. Det viktige er at vi fullfører det han viser oss. Da har vi 
gjort det vi kan gjøre, og så gjør han det som bare han kan gjøre. 
For at dette skal skje, må noen ta det første steget.

Jesus viser oss hvordan vi kan se. Han ser, han føler, han taler, 
han handler på det han sier. Han sier «ikke gråt!» Hvorfor det? Jo, 
for han hadde sett noe hos Far først. Han hadde sett avslutningen. 
Så går han bort til båren og sier «unge mann, stå opp»! Og så reiser 
gutten seg, som før var død, og Jesus gir ham tilbake til moren. 
(Luk 7,14)

Når du leser evangeliene, legg merke til alle de stedene det står 
at «Jesus så». Det står ikke at han så og at det var det. Men han så 
og gjorde noe med det han så. Slik fullførte han det som Far hadde 
vist ham.

Se – be – høre – gjøre, en flott måte for FG–godkjente folk å 
leve hverdagslivet på. ■

 

Vi kommer ikke langt hvis vi 
bare begynner godt. Ting må også 

fullføres. 
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INSPIRASJON

Tekst: Terje Dahle,  
tedahle@gmail.com

Terje Dahle, gift med Lise, bor i Trondheim.  
Tre voksne barn.  

Apostel for menigheter som står sammen i 
Kristent Nettverk i Norge.

Jesu fredsbevegelse

Jesus har overvunnet døden. Mennesker som erfarer Jesu 
oppstandelse blir en del av en bevegelse. Det er 
mennesker som er ferdige med eget strev og som kan 
videreformidle fred og glede til mennesker rundt seg.

Forkynneren fikk latteren fram i forsamlingen når han talte. Nå 
var det tid for å satse og gi alt. «Gud trenger oss, Han skal frelse 
verden gjennom oss. Det er tid for å prioritere annerledes slik at vi 
kan yte mer», var hovedbudskapet fra predikanten. Det gikk noen 
måneder, og budskapet ble regelmessig formidlet med humor, tale-
ferdigheter og høyt volum. Det var mye svette, men lite fred og 
glede og enda mindre frukt. Responsen var dalende og stemningen 
laber. Men likevel ikke så laber som stemningen blant de 11 disi-
plene som var samlet bak låste dører etter at de hadde opplevd at 
Jesus var blitt fanget og drept. Tapsopplevelsen var fullstendig, 
mestringsopplevelsen minimal og håpet for framtida fraværende. 

Det samme opplever mange ungdommer i dag. De klarer ikke å 
leve opp til det idealet venner, familie og samfunn møter dem med. 
Utilstrekkeligheten og selvfokuset sliter på helen, skaper tankekjør 
og stresser dem til å konkurrere og sammenligne seg med andre. 
De blir slitne, deprimerte og ensomme.

Selvfokus
Alle disse historiene har en ting felles. Fokuset på oss selv sliter oss 
ut fordi vi ikke klarer å levere i forhold til det idealet som som 
samfunnet rundt oss setter. Det er slik religion fungerer. Fokuset er 
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på mennesket og hva vi skal gjøre for Gud, hva han krever av oss, 
og hvilke kjøreregler vi må følge for å blidgjøre Gud. Og selv om 
samfunnet gjør sitt beste for å fjerne Gud fra bevisstheten i et 
ønske om å være fri religionens krav, fungerer kravene fra stor-
samfunnet på samme måte som religion. Fokuset er på vår egen 
evne til å levere, fungere, lykkes og tilpasse oss.  

Gud ble en av oss
Med Jesus er alt annerledes. Han kom til jord og viste oss det 
sanne bilde av Gud. Han gjorde det vi mennesker ikke klarer, levde 
et hellig liv preget av kjærlighet og rettferdighet. Han tok tilbake 
alt som gikk tapt da mennesket syndet og sviktet Gud. Han tilgir, 
gjenoppretter, helbreder, forsoner og frir oss til og med fra døden 
gjennom sin død og oppstandelse.

Han møtte disiplene etter oppstandelsen da de var på et bunn-
punkt når det gjelder tro på seg selv og egne krefter, og da 
oppdaget de at Jesu oppstandelse er større enn alle deres feil, svik 
og nederlag. Jesus hilser dem med fred flere ganger bare for å få 
dem til å forstå at de får det Jesus har fordi han er Herre over alt 
og alle. Peter som var en feiging og løgner blir forvandlet til en 
frimodig folketaler og leder for tusenvis av mennesker. Da Peter 
forlot troen på seg selv og vendte seg til Jesus og hans liv, ble han 
en forvandlet mann. Bibelen kaller det å ta opp korset, og gjennom 
det få tak i et guddommelig liv (Matt16, 24-26). Gjennom Jesu død 
og oppstandelse fikk disiplene ta del i et nytt liv. På tross av feil og 
mangler fikk de erfare nåde og miskunn. Dette preget dem for 
livet. De sluttet å forkynne om seg selv, de ble Jesus-sentrert i alt 
de levde og forkynte. Jesus midt i blant dem ble et felles kjenne-
tegn (Apgj 2,41–46).

Evangeliet beveger mennesker
Fra da av startet Jesus en bevegelse av mennesker som oppdager at 
det ikke handler om dem, men om Jesus og hva han har gjort. 
Denne bevegelsen vokste slik at det truet de religiøse kreftene i 
samfunnet. Men også de ble innhentet av Jesu kraft og kjærlighet. 
Paulus som hadde vært den perfekte fariseer, og som forfulgte 
kristne med stor glød, møtte Jesus og ble en forandret mann. Han 

Utilstrekkeligheten og selvfokuset 
sliter på helen, skaper tankekjør 

og stresser dem til å konkurrere og 
sammenligne seg med andre. 
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skriver flere ganger om alt han hadde av menneskelige ressurser, 
utdanning og evner, men da han møtte Jesus regnet han dette som 
skrap (Fil 3,4–8). Han oppdaget at livet fra Jesus bygger på Hans 
seier over døden, og har ingen ting med våre evner og ressurser å 
gjøre. Det bygger på nåde: at vi ufortjent kan ta imot Jesu liv uten 
å gjøre noe selv. Vi må oppgi vårt eget og vende oss til ham med 
alt vi er og har. Og for noen blir dette et for stort offer fordi de 
ikke vil forlate alt for å følge Jesus.  «Vi har jo noe å bidra med. 
Noen gode tradisjoner og mye erfaring og kunnskap». Men Jesus 
blir ikke imponert over noe av dette. Han vil ha hele oss for seg 
selv.

Derfor har evangeliets seiersgang kommet der folk har forstått 
at de har bare en ting å gjøre. Legge fra seg alt sitt eget og kaste 
seg på Jesus. Da gir han oss rettferdighet, fred og glede (Rom 
14,17). Det kan ikke kjøpes for penger eller oppnås gjennom skole-
gang og status.

Fredsfyrsten
Jesus blir kalt fredsfyrsten av Jesaja mange hundre år før han 
kommer til jord. Det første han gjør etter oppstandelsen er å hilse 
disiplene med fred. Og i brevet til efeserne sier Paulus at vi 
forkynner fredens evangelium. Den indre stormen, uroen, tanke-
kjøret og stresset blir erstattet av Jesu fred når vi tar imot forso-
ningen i Jesus Kristus. Da blir vi ikke så opptatt av hva andre 
mener og tenker, hva som er rettferdig og hva som er våre rettig-
heter. Når vi vet at det som er rettferdig er å dø fortapt uten Gud, 
men at vi har fått evig liv fordi Jesus ga oss sin nåde, forsvinner 
våre fordømmende holdninger. Steinene vi ville kaste på andre, 
sladder og mobbing av andre mennesker blir borte. Våre røtter får 
næring fra Jesus, og den næringen består av kjærlighet, rettfer-
dighet, fred og glede. Jesus sier i Johannes kapittel 15 at vi blir 
koblet til et tre der han er selve treet og vi er greinene. Å identifi-
sere seg selv med oss på denne måten viser hvor stor tro Jesus har 
på sitt liv i oss. Vi slipper å leve i ufred, stridigheter, sammenlig-
ning, ensomhet, og nederlag. Det blir slutt på spisse albuer og 
fremheving av oss selv på andres bekostning. Ingen holdes utenfor 
for at vi skal føle oss innenfor. Vi sprer ikke andres svakheter og 

Med Jesus er alt annerledes. Han 
kom til jord og viste oss det sanne 
bilde av Gud.
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nederlag for å vise vår styrke. Vi finner fred i Jesus Kristus, og fra 
hver enkelt av oss brer Jesu liv seg ut til andre –som ringer i 
vannet (Joh 7,37–38). Folk som kommer i nærheten av oss erfarer 
å bli sett og oppmuntret. Fellesskap og vennskap vokser når vi er 
samlet. Kraft og styrke kommer når vi søker Gud fordi Ånden 
trives når vi tilber og lovpriser. Vi erfarer det Jesus forkynner i 
Evangeliet etter Matteus kapittel 5, at vi blir mennesker som skaper 
fred. Og denne fredsbevegelsen brer seg ut fra den enkeltes hjerte 
til familier, lokalsamfunn, nasjoner og til verdens ende. På vegen 
vil den møte motstand, prøvelser og tilbakeslag. Men bevegelsen er 
ustoppelig og den vil seire til slutt fordi den har sin kilde i Ham 
som overvant den største og siste fienden, døden. ■

Da Peter forlot troen på seg selv og 
vendte seg til Jesus og hans liv, ble 

han en forvandlet mann.
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INSPIRASJON

Den store rettssaken

Tekst: Per Filip Osland,  
perfilipo@gmail.com

Per Filip bor i Drammen,  
hvor han jobber med å inspirere  
unge mennesker og hjelper dem  

til å bli trygg på seg selv og andre.

«Stille i salen!», roper dommeren med voldsom røst. 
«Anklagene mot deg er mange, og det er ingen tvil om at 
du er skyldig», fortsetter han, og ser den livredde tiltalte 
rett inn i øynene. «Juryformann, vi er nå klare til å høre 
dommen.» En mektig herre reiser seg opp og begynner å 
lese fra papiret han holder i sin høyre hånd: «Vi, juryen, 
finner den tiltalte…»

Rettssaken om ditt liv
La oss stoppe opp litt, og begynne med begynnelsen. Saken er 
nemlig den at det foregår en rettsak som tar for seg livet ditt. 
Foruten deg selv, som sitter på tiltalebenken, og en fullsatt rettssal 
av kjente og ukjente, har du en anklager som jobber hardt for å 
dømme deg til en langsom og pinefull død. På din høyre side står 
den mest suverene forsvarsadvokaten som er mulig å oppdrive. 
Juryformannen og hele juryen kjenner deg og elsker deg inderlig. 
På dommersetet sitter en stor og mektig, rettferdig, men også 
fryktinngytende dommer. La oss se litt nærmere på de ulike aktø-
rene i denne rettsaken:

1. Anklageren
Han er en slu jævel. Den verste! Han er ikke fornøyd før han ser 
deg skrike av smerte. Ikke tro at han er ufarlig, han har noen 
skitne triks oppi skjorteermet sitt. For det første tar han ikke fem 
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flate øre for å ljuge hvem som helst rett opp i ansiktet – også her i 
rettsalen. Ikke bare kommer han med åpenbare løgner, men han tar 
sannheter – vrir og vender på dem – så det hele virker uhyggelig 
troverdig. For det andre kaller han frem vitne etter vitne. Folk som 
du trodde var på din side, vender seg plutselig mot deg når ankla-
geren får jobbet tilstrekkelig lenge med dem. De begynner å svette, 
og si ting som absolutt ikke er spesielt behagelige for deg å høre 
på. Denne djevelen av en aktor evner også å vende store deler av 
menneskene i rettssalen mot deg. På egenhånd hadde du aldri hatt 
noen sjans til å komme deg fri fra hans anklager, først og fremst 
fordi mange av dem faktisk har noe sant i seg. Hver anklage treffer 
deg som piler i hjertet.

2. Rettssalen
Hele salen er full av folk. Etter hvert som rettssaken skrider frem 
opplever du både intens buing, stygge blikk og gjenstander kastet 
mot deg fra tilhørere i salen. Mange av dem har forhåndsdømt deg, 
noe som ikke er spesielt rart, og de gjør sitt for at «rettferdigheten 
skal fullbyrdes». En forbryter som deg bør aldri få gå trygt i gatene 
igjen – det lar de deg ettertrykkelig få høre. Det er lett å la sitt 
blikk villede til å følge med på den ondsinnede forsamlingen, men 
du må ikke glemme at det tross alt ikke er dem som dømmer i 
denne rettssaken. Nei, de sitter ikke engang i juryen, og har ikke 
noe de skulle ha sagt. Det dummeste du kan gjøre er å la det de 
sier påvirke deg.

3. Tiltalte
Ja, du har vel allerede skjønt at det er du som sitter på tiltale-
benken. Mange ganger i løpet av rettssaken har du kjent behov for 
å rope tilbake mot onde tunger i salen, eller bruke fysisk makt mot 
den grusomme anklageren, men forsvarsadvokaten din har gitt deg 
et enkelt, men tydelig råd: «Ydmyk deg. Ikke forsvar deg. Stol på 
meg!» Det er ikke bare lett når listen over tiltalepunkter er lenger 
enn et vondt år. «…men det var jo ikke min skyld», hvisker du noen 
ganger oppgitt til advokaten din. Alt du får igjen er bestemte blikk 
fra din forsvarer, som overtydelig forteller deg at du bør holde 
munnen lukket. Du lærer deg etter hvert til å stole på ham, og ser 

Folk som du trodde var på din 
side, vender seg plutselig mot 
deg når anklageren får jobbet 
tilstrekkelig lenge med dem.
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når rettssaken utvikler seg at du ikke ville komt særlig langt med 
noe eget forsvar.

4. Forsvareren
Advokaten din er noe for seg selv. På en eller annen måte kjenner 
han deg ut og inn – og vet hva du har tenkt å si, før ordet har 
nådd tungen din. Denne forsvareren kjenner også alle detaljene i 
saken til punkt og prikke, og kjenner for øvrig dommeren bedre 
enn noen. Av og til legger du merke til at de har en hemmelig 
kommunikasjon, de to. Forsvareren din heter Helligånd, og er 
utnevnt av juryformannen. Det virkelig spesielle med denne advo-
katen er at han får deg til å kjenne deg så trygg. Når du blir urolig, 
trøster han deg på overmenneskelig vis: «Hva betyr vel en eneste 
anklage – når de kommer fra han der?», hvisker han stadig i øret 
ditt. «Frykt ikke! Dommeren ser rett igjennom han der, og faller 
ikke for hans falske spill.»

Advokatens ord gjør noe med deg. Du skjønner at hvis du 
stoler på disse ordene, kommer alt til å gå bra. Du vet ikke 
hvordan, men du bare vet det.

5. Juryen
Noe av det rareste ved denne rettssaken er juryen, syns du. Det er 
en voldsom tallrik jury, og alle medlemmene er kledd i kritthvite 
kapper. Der sitter Adam og Abraham, Moses og Elia, David og 
Jonatan, Peter og Johannes, Paulus og Silas – men i denne juryen 
ser du også en rekke barn. Du drar kjensel på tiggeren som du gikk 
forbi på vei til jobb i mange år, og tynne mennesker fra mange 
ulike land. Det som virkelig gjør det hele så rart er at du har en 
følelse av at du har møtt hver eneste en av dem før – og de smiler 
alle til deg.

6. Juryformannen
Du har hørt at juryen må bestå av likemenn, men du sliter med å 
identifisere deg med juryformannen. Riktignok er han visst en 
enkel snekker, men likevel bærer han med seg en autoritet som du 
aldri har vært borti før. Når han tar ordet blir alle stille. Alle! Han 
er mektig som en løve, men mild som et lite lam. Du kan se at han 

Forsvareren din heter Helligånd,  
og er utnevnt av juryformannen.
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har levd et forferdelig tøft liv, men likevel stråler ansiktet av en 
urørt herlighet. Når temperaturen i rettssalen stiger, hender det at  
juryformannen brått reiser seg opp, løfter hånden sin, og sier 
bestemt: «Dommer!?»

Roen senker seg i salen igjen, men alt du klarer å tenke på, er 
hånden til juryformannen, som har et stort hull i seg, og du vet at 
juryformannen ville gått gjennom ild og vann for nettopp deg. Ja, 
han har faktisk det, er det noe inni deg som sier.

7. Dommeren
Du har hørt at både juryformannen og forsvareren din kaller 
dommeren oftest for «Far». Dommeren selv tiltaler deg som «mitt 
barn». Det er jo ikke noen tvil om at han er en fryktinngytende 
dommer, men du klarer ikke å bli kvitt denne tanken om 
dommeren som din far. For en perfekt pappa, tenker du. Så trygg 
hans barn må kjenne seg! Du ville aldri turt å prøve å lure denne 
dommeren. Tull og tøys passer seg bare ikke når du skal åpne 
munnen din foran ham. Samtidig er han tvers igjennom god. 
Tankene dine flyr, og med ett ser du for deg at du sitter på det 
store fanget hans, mens dere smiler og ler. Den store dommeren 
forteller deg historier om evigheten og om sine hemmeligheter. 
Han viser deg hvem du virkelig er, og hvordan du passer inn i den 
utrolige planen som han har lagt fra evighet av.

Med ett våkner du brått fra dine drømmende tanker. Domsavsi-
gelsen skal leses opp, og Helligånd gir deg et lite dult i siden. 
«Opp!», hvisker han bestemt. Du reiser deg, og løfter blikket sakte 
opp mot dommeren, som ser bort på juryen. «Jesus? Er dommen 
enstemmig?» «Ja, ærede dommer!« »Så… Hva sier dere?»

«Vi, juryen, finner den tiltalte skyldig til døden.» Hva?! Kaos 
bryter ut i rettssalen – og du kjenner hjertet hamre som aldri før på 
innsiden av den sorte dressen. Dunk, dunk, dunk. Dommeren slår 
med hammeren på pulten. «Stille i salen!»

«Fortsett!», sier dommeren, og vender blikket nok en gang mot 
juryformannen. Tusen tanker går gjennom hodet ditt nå. Følelsene 
dine løper løpsk, og hjertet galopperer nesten ut av skjorta. Hva er 
det som skjer?, tenker du, idet livet passerer i revy for øynene dine. 

Han viser deg hvem du virkelig er, 
og hvordan du passer inn i den 

utrolige planen som han har lagt 
fra evighet av.
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Du angrer på alle de gangene du har vært likegyldig til urettferdig-
heten rundt deg. Du angrer på hver gang du spilte en rolle, iste-
denfor å være ekte og si sannheten som den var. Du angrer på hver 
dag du brukte for deg selv, som i koma foran en eller annen 
skjerm. Du tenker på hvordan du jobbet og sleit for å få penger og 
ære, og nå virker det alt sammen så uendelig unyttig og uviktig. 
Angeren overvelder deg.

Stillheten senker seg nok en gang i salen. Jesus gjør seg klar til å 
lese resten av domsavsigelsen. Han kremter. Lufta ligger tykk og 
tung i lokalene hvor solstråler har begynt å finne veien gjennom 
de høye, glassmalte vinduene. Farget lys danser nå rundt i rommet, 
og du kjenner endelig at du innhenter pusten, og at hjertet finner 
en normal rytme igjen. Nå er det for første gang fullstendig ro i 
salen. Stillheten er til å ta og føle på.

Med en mildhet i stemmen nå, og med blikket festet rett på 
deg, leser juryformannen videre. Det er en inderlighet i hvert ord, 
som du aldri har vært borti før, og de treffer deg med varme som 
brer seg fra hjertet og utover hele kroppen. Sakte, sikkert og med 
autoritet lyder de siste ordene – og dype drønn av ekko lyder idet 
ordene treffer veggene: «Vi frifinner deg på alle punkt! Straffen 
som du skulle hatt er allerede fullbyrdet. Du kan gå ut som en fri 
mann!»

«Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. 
Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn 
det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. 
Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, 
nakenhet, fare eller sverd?» 
Romerne 8, 33–35

«For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, 
verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken 
det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal 
kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» 
Romerne 8, 38–39
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«Jeg skal be Far, og han skal gi dere en annen advokat som aldri skal 
forlate dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og 
den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er. Synden er at de 
ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg 
ikke lenger. Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. Ennå har jeg 
mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens 
Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten»  
Joh.16, 8–13 ■

EPILOG:
Du har kanskje også opplevd at det var som om du sto på tiltale-
benken, og anklageren fikk lov til å slenge hva han ville mot deg. 
Det var det Job gikk gjennom også. Hvis du ikke har kjent på 
denne kampen ennå, er det ikke usannsynlig at du vil, en gang i 
fremtiden. I slike tider er det gjerne mange røster som vil komme 
med velmenende råd, men dessverre ikke alltid råd som hjelper deg 
til å holde blikket på Jesus – og stå trygt i din identitet i Ham. 
Kampen kan føles uutholdelig. Det er i nettopp de øyeblikkene det 
er så utrolig viktig å få Guds perspektiv på saken, tro det og 
bekjenne det. Ja, vi har en listig anklager som ønsker å sluke oss, 
men siste ord er ikke sagt. For oss som har overgitt oss til Den 
treenige Gud, har vi alt som trengs for å seire:

1) Ånden er gitt oss som advokat.
Når Jesus beskriver Den hellige ånd i Johannes kapittel 17, er det 
på gresk ordet «paraklet»  som brukes. Ordet kan oversettes med 
advokat, talsmann, hjelper og trøster.

2) Jesus går i forbønn for oss.
Jesus taler på vegne av oss, går i forbønn for oss og stiller seg i 
vårt sted fremfor Far. I brevet til Hebreerne fremstilles ham som 
den fremste i skyen av vitner. Hans stemme er over alle andres. 
Han er også vår likemann og bror – og kan derfor være vår sted-
fortreder. Straffen ble lagt på Ham så vi kunne ha fred. Ved hans 
sår har vi fått legedom.
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3) Far er en god dommer.
Hvis Gud er for oss, hva betyr det om noen skulle være mot oss? 
Det er jo Gud som dømmer, og han er i «frigjøringsbransjen».

4) Vår sanne identitet er sønner.
Ikke bare tilgir Far. Han gjenreiser oss, og gir oss dobbelt tilbake 
for det som blir tatt fra oss. Når den bortkomne sønnen, som hadde 
rotet bort alt, kommer tilbake til Fars hus, kommer faren ham i 
møte. Han får en ny kappe (identitet), han får ring på fingeren 
(autoritet) og han får en skikkelig fest (rett og slett fordi Far elsker 
å glede sine barn). ■
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Tekst: Terje Dahle,  
tedahle@gmail.com

Terje Dahle, ansvarlig redaktør i FOLK.

40 40 

Rebekka Storebø er 22 år, kommer fra Austevoll og bor 
nå i Bergen.

Hvor lenge har du kjent Jesus?
Jeg ble kjent med Jesus for fire år siden, på en ungdomsleir som 
Kristent Felleskap Stord arrangerte. Jeg fikk muligheten til å dele 
hele livet mitt og alt jeg hadde opplevd for noen ungdomsledere og 
samtidig som jeg gjorde dette, la jeg det også i Guds hender og 
overgav livet mitt til Ham.

Hva er det beste bønnesvaret du har fått?
Jesus har helbredet meg. Da jeg var 18 år fikk jeg diagnosen ADD. 
Diagnosen gjør at du har en indre uro som blant annet påvirker 
konsentrasjonen og gjør deg veldig sint. Den gjorde at jeg ikke 
klarte å fullføre videregående skole. Ofte var jeg sint og frustrert 
og det var vanskelig å fungere i det daglige. Jeg er også veldig 
glad i å jobbe med kreative ting, men det kunne jeg bare glemme 
med den diagnosen, jeg klarte ikke å sitte i ro lenge nok eller tenke 
ut nye ideer. Som nyfrelst hadde jeg et stort behov for åndelig 
føde, men jeg klarte ikke å konsentrere meg om talene jeg hørte på 
møter. Jeg gråt og ba ofte til Gud om at han skulle fri meg ut og i 
høst da jeg begynte på bibelskolen ble jeg helbredet første uken. 
Alt ble forandret og jeg fikk livsgleden tilbake og en sann, indre 
fred.

INTERVJU

Tekst: Elisabeth M. Erlandsen,  
elaisabeth@gmail.com

Foto: privat.

Tre kjappe spørsmål:  
Rebekka Storebø  
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Hvilken episode i Jesu liv beskrevet i Det nye testamentet 
ville du vært med på og hvorfor?

Jeg skulle gjerne vært med og sett da Jesus befalte de onde åndene 
å fare ut av den demonbesatte mannen i Lukas 8, 26–39. De onde 
åndene ber Jesus om å få lov til å fare inn i en griseflokk, iste-
denfor å fare ned til avgrunnen, og Jesus gir de tillatelse til dette. I 
neste øyeblikk styrter hele griseflokken utfor et stup, men mannen 
er fri. I denne hendelsen synes jeg Jesus demonstrer at han har den 
største makten, også i denne verden. ■     

Alt ble forandret og jeg fikk 
livsgleden tilbake og en sann, indre 
fred.

Rebekka Storebø har opplevd å bli møtt 
og forandret av Jesus.
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FOKUS

KROPP OG 
IDENTITET

Hvem er jeg? Liker du meg? Er jeg 
flink nok? Ser jeg bra nok ut? 

Spørsmål som kverner i hodet. 

Ekte selvrealisering handler om å 
finne seg selv i Kristus. Først da kan 

vi finne fred og trygghet.

Fokusdelen i FOLK handler om at det 
Jesus har gjort er godt nok. 

Sannheten finner vi i Jesus Kristus 
og han gir oss en sunn og sann 

identitet.
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INSPIRASJON

Tekst: Kristine Sandvik,  
sandvik.kristine@gmail.com

Kristine Sandvik er 27 år og bor i Oslo. 
Hun jobber til daglig som kontaktlærer 

i grunnskolen.

Generasjon relasjon

Vi lever midt i en prestasjonskultur. Det handler om å bli 
sett, hørt, lagt merke til, og helst skal vi være flinke i alt. 
De som lider mest under dette, er dagens ungdommer. 

Generasjon prestasjon blir de kalt, de som vokser opp som unge 
mennesker i Norge i dag. Presset de blir møtt med, fra media og 
jevnaldrende, har vokst radikalt de siste årene. Norge har blitt et 
av de landene i verden med best tilgang til teknologi – ikke bare i 
industri og arbeidsliv, men for barn og voksne flest. Norske 
ungdommer har hele verden rett i lomma, og med et tastetrykk har 
de tilgang til tusen stemmer som roper om hvordan de skal oppnå 
det perfekte livet, om hvordan de har alle muligheter foran seg  – 
at det er deres ansvar å gripe muligheten. Det er ikke godt nok å 
være grei nok, de må være gode, og vellykket, i alt. De bør ha gode 
karakterer, slik at de kan få spennende, innovative jobber som gir 
god karriere og betaling. De må ha et rikt sosialt liv. De må trene, 
være sunne, spise riktig, være tynne nok eller definerte nok eller 
store nok... Å være tenåring under ombygging fra barn til voksen 
er ikke lett i utgangspunktet, men dagens press om vellykkethet på 
alle områder i livet, gjør oppgaven langt vanskeligere.

YOLO (You only live online)
Gjennom blant annet Facebook, Snapchat og Instagram har det 
åpnet seg helt nye muligheter til å presentere en polert, velutvalgt 
og vellykket utgave av seg selv. For en ung generasjon, som er i 
konstant behov av bekreftelse, sosial tilhørighet og anerkjennelse, 
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kan dette være utfordrende. Da jeg var 13 år, hadde jeg i all 
hovedsak to muligheter for eksponering av mitt liv. Den ene var 
via real life, og var ferdig i det øyeblikket jeg sa hadet til klasseka-
meratene på vei hjem fra skolen. Den andre muligheten var via 
MSN eller SMS. Der hadde jeg ikke akkurat de største mulighetene 
for pynting og glasering av livet, bortsett fra å skryte av at jeg 
hadde hørt på kulere musikk enn jeg egentlig hadde.

I dag er mulighetene uendelige. Et bilde kan publiseres i 
samme øyeblikk som det blir tatt, og alt som kan fremme 
prosjektet «se så flink/sporty/kul/sosial/morsom jeg er!» legges ut. 
Gjør vi noe ekstra gøy, legger vi det ut. Har vi trent, legger vi det 
ut. Vi danderer frokostblandingen vår før vi spiser den, legger et 
tørkle sånn halvveis fint over et nystekt brød, før vi tar bilde av 
det – og deretter kan vi spise. Snapchat–storyen er full av «tilfel-
dige» øyeblikk fra lørdagskvelden, men den får allikevel frem 
budskapet – «Se på meg, jeg har et interessant liv sammen med 
mange kule venner!» Målet er ikke bare å ha det gøy, det er like 
viktig å vise omverden det samme. 

Destruktiv sammenligning
Samtidig sitter usikre ungdommer og scroller på mobilen sin. Og 
ser på alle flotte antrekk, stramme mager, innbydende frokoster og 
sosiale møtepunkt som legges ut. De måler sine egne antall likes 
mot andres. Tenker på sin egen lørdagskveld – hvorfor ble ikke jeg 
invitert? Treningsidoler legger ut bilder av egen kropp til tusenvis 
av unge følgere. De har ofte et usunt forhold til både trening og 
mat, som ingen unge burde prøve å kopiere, men bildene er også 
tatt i en nøye gjennomtenkt vinkel, slik at rumpa virker større, 
magen mer definert og «thigh gapet» bredere. Resultatet er at unge 
jenter står og måler seg i speilet, ser sin egen tilkortkommenhet og 
tenker at «dette er normalen, det er slik jeg burde være». De vet 
ikke at bildet de ser er en usannhet, en retusjert fremstilling av noe 
som i utgangspunktet tilhører det ekstreme, ikke det normale. 

Problemet med sammenligningen er at den ofte følges opp av 
en svært lite konstruktiv «løsning» på hvorfor ens liv ikke matcher 
det man sammenligner seg med. «Jeg må spise litt mindre, da kan 
jeg se slik ut!» «Jeg må få litt bedre karakterer, da kan jeg få like 

Målet er ikke bare å ha det gøy, det 
er like viktig å vise omverden det 
samme.
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mye status!» eller «Jeg må kjøpe den veska, da får jeg tilhørighet 
hos de andre» kan være løsningsforslag som virker både sanne, og 
nødvendige. Det er ikke rart at vi leser om stadig flere unge gutter 
og jenter som utvikler spiseforstyrrelser, depresjon og utmattelses-
syndrom. For en slik kultur av press og sammenligning får konse-
kvenser. Gjennom seriene «Psykt perfekt» og «Jeg mot meg» har vi 
på tv det siste året kunnet følge ungdommer med psykiske utfor-
dringer. Selv om ungdommene i «Jeg mot meg» har mer alvorlige 
diagnoser enn i førstnevnte serie, er det stress og angst som går 
igjen som problem hos de fleste. Spise– og treningsforstyrrelser, for 
strenge krav, fulle timeplaner, ambisjoner om toppkarakterer i alle 
fag, følelsen av å ikke nå opp, eller å falle utenfor, er med på å 
gjøre hverdagen uutholdelig for disse ungdommene. I følge NRK 
har så mye som 20 prosent av dagens barn og unge en mental 
plage som gjør livet vanskelig å takle. En tid i livet som skal være 
bekymringsløs, full av livsgnist og genuin glede, føles for mange 
som et hav av krav, for stort til å takle.

Guds ord som utgangspunkt
Midt i alt dette har Gud sagt at Hans ord skal være vår rettesnor, 
vårt utgangspunkt. Og der kan vi lese om en Gud som møter oss 
med sin nåde (Rom 3, 24; Ef 2, 8; 2 Tim 1, 9). Hos han trenger vi 
ikke prestere noe som helst – for det er på tross av våre presta-
sjoner at han elsker oss. Til Han kan vi komme akkurat slik vi er. 
Vårt utgangspunkt for hvordan vi ser på oss selv, er hvordan han 
ser på oss. I dagens samfunn, og særlig for dagens ungdommer, er 
det viktigere enn noen gang å vite hvor vi har vår identitet. Hva er 
det som styrer vår opplevelse av oss selv, om vi er vellykket, lykke-
lige eller vakre? Er det antall likes på et bilde, er det at du klarte 
målet ditt om et visst antall treningsøkter i uka? Er det karakter-
kortet?

Eller er det vissheten om at du er unik, skapt på underfullt, 
skremmende vis? (Salme 139, 14).  At du er Guds skaperverk, som 
Han er fornøyd med? Bibelen snakker om å bygge livet på den 
riktige grunnvollen: Jesus (1 Kor 3, 10–11). Også ditt selvbilde, og 
din identitet, må bygges på dette, slik at den står støtt under alle 
forhold. Guds ord om deg er en stødig grunnvoll. Andres meninger 

En tid i livet som skal være 
bekymringsløs, full av livsgnist og 
genuin glede, føles for mange som 
et hav av krav, for stort til å takle.
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om deg, dine prestasjoner, utseendet ditt, populariteten din – er 
ikke det. Disse tingene kan, og vil mest sannsynlig endre seg, eller 
kanskje til og med falle sammen. Sørg for at identiteten din er 
forankra på riktig sted – i en personlig relasjon til Jesus, og ikke i 
din egen evne til å mestre et utopisk liv.  

Jesuskultur
Det er avgjørende å ha identiteten sin forankret på rett sted, men 
fellesskapet vi omgir oss med, spiller også inn på hvordan vi ser på 
oss selv. Gjennom hele Bibelen ser vi hvordan Gud har tenkt at 
Hans folk, menigheten, skal vise verden hvem Gud er, gjennom 
måten de lever på. Basert på Bibelens verdier, kan vi bygge en 
motkultur til prestasjons– og sammenligningskulturen som preger 
så mange i Norge i dag. Vi kan være bærere av en Jesuskultur! I 
en slik kultur løfter vi frem andre, i stedet for å fortelle om hvor 
flinke vi selv er (Rom 12, 10). Vi har ikke behov for at andre får 
vite om alt det gode vi har gjort, eller å jakte på likes på fine bilder 
for å føle oss vellykket – vi har nok med anerkjennelsen fra Gud 
(Matt 6, 1–4). I en slik kultur blir alle inkludert, og det er ingen 
som føler seg for lite morsom/pen/smart/interessant til å få være 
med. Vi lever åpne liv, der det er naturlig å snakke ekte og ærlig 
med andre. Derfor kan vi hjelpe hverandre når stress, bekymring 
eller negative tanker dukker opp, til å snakke sant om oss selv, og 
til å la Guds ord være avgjørende. 

Flytt fokuset utover
Jeg kom over en artikkel som omhandlet de tidligere nevnte doku-
mentarene om ungdommers psykiske utfordringer, og problemstil-
lingene de slet med1. Artikkelforfatteren kommenterte en annen 
dokumentar som har gått denne våren, om bibelskoleelever fra 
Acta Bibelskole, og hadde oppdaget noe spennende:

«Interessant nok var dokumentarserien Guds lærlinger, som 
hadde premiere på NRK i påsken, befriende tom for disse problem-
stillingene. Serien handler om samme generasjon, men dette er 
unge mennesker med et større prosjekt enn å «finne seg sjøl», som 
flere av samtalesesjonene i «Jeg mot meg» handler om.

1 http://www.vl.no/meninger/kommentar/min–psykt–perfekte–generasjon–1.706835

Basert på Bibelens verdier, kan vi 
bygge en motkultur til prestasjons– 
og sammenligningskulturen som 
preger så mange i Norge i dag.
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Det bibelskoleelevene kanskje kan lære oss, er at det kan være 
sunt å vende seg ut mot andre i stedet for bare gå inn i seg selv.»

Hun har et viktig poeng. Og hør meg riktig – jeg mener ikke at 
psykiske utfordringer forsvinner av å slutte å tenke på seg selv. 
Men tendensen i samfunnet er at den unge generasjonen er inno-
verfokusert, og opptatt av sitt eget liv og sin egen fremstilling i 
forhold til andre. Jesus sa til oss at vi skulle gå ut og elske verden, 
og gjøre mennesker til disipler. Han hadde aldri ment at vi skulle 
bruke tiden vår til å kun pleie vårt eget selv, våre egne behov og 
ambisjoner.

Generasjon relasjon
Vårt samfunn trenger et alternativ til nåtidens fokus på individet 
og dets jag etter det perfekte liv. Tenk om «generasjon prestasjon» 
kunne byttes ut med «generasjon relasjon». En generasjon av unge 
mennesker med en så sterk relasjon til vår Skaper at det er den 
som avgjør hvordan vi ser på oss selv og andre. Som gjør at vi er 
trygge i hvem vi er, fri fra det evige behovet av anerkjennelse fra 
andre. Som gjør oss så fulle av Guds kjærlighet at fokuset blir 
flyttet fra våre egne problemer, til hvordan vi kan bety noe for 
andre. 

Tenk om vi kunne se en generasjon, med relasjoner til andre 
som ikke baserer seg på sammenligning og status, men på kjær-
lighet, åpenhet, romslighet og aksept. Verden – klassekamerater, 
venner, kollegaer – lengter etter slike fellesskap. Men la oss starte i 
menigheten. Vi er ikke immune mot å ubevisst dyrke frem en 
sammenlignings– og prestasjonskultur i miljøene våre. Kanskje 
ikke i form av kroppspress, kjøpepress og karakterer, men av andre 
ting, som målbar suksess, hvor synlig man er, evner, kapasitet, 
status og posisjoner. I en menighet med et tydelig oppdrag og klar 
visjon, er det lett å få en motivasjon basert på feil grunnlag, og vi 
kan begynne å måle oss mot de andre, i stedet for å ha blikket 
rettet mot Jesus. 

Så la oss først og fremst sørge for at relasjonen til våre søsken 
og Gud er basert på oppriktighet og genuin kjærlighet. Slik vil 
sammenligning, selvhevdelse, prestasjonskrav og selvopptatthet få 

Tenk om vi kunne se en 
generasjon, med relasjoner til 
andre som ikke baserer seg på 

sammenligning og status, men på 
kjærlighet, åpenhet, romslighet og 

aksept. 
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minimalt med grobunn, og vi kan ha et fellesskap som blir et 
vitnesbyrd til verden rundt oss om hvilken fantastisk Gud vi har. 

«Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler:  
At dere har kjærlighet til hverandre.» Joh 13,35. ■
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Tekst: Håvard Kjøllesdal, havardkj@gmail.com

Håvard Kjøllesdal er gift med Katrine, 
de bor i Trondheim og har tre barn. 

Håvard er daglig leder i FOLK 
Bibelskole.

Naturlig naken?

Nakenhet er et av samfunnets store dilemma. Mens 
reklameplakater og nettaviser flyter over av nakne 
kropper, vegrer norske ungdommer seg for å dusje nakne 
etter gymtimen. Popstjerner som Miley Cyrus mener det 
er kvinneundertrykkende at de ikke fritt får vise puppene 
i sosiale medier, mens lærere i ungdomsskolen slår alarm 
om at elevene sender nakenbilder til hverandre på 
Snapchat. Hvor går grensene for en sunn nakenhet?

Det er utvilsomt en utfordring å lære barna opp til å ta vare på 
intimgrenser i et grenseløst samfunn. I mai 2015 skrev helsesøster 
og samfunnsdebattant Marit Weum en kommentar på NRK Ytring 
om at barneprogrammet Newtons pubertetsserie kan være skadelig, 
fordi den er med og bryter ned viktige grenser for nakenhet. 
Kommentaren ble møtt med hån og massiv motbør i kommentar-
feltene. Ett år senere finner politiet i Trondheim, i forbindelse med 
en overgrepssak ved en barneskole, at de involverte barna i avhør 
refererte til serien som en inspirasjon til krenkelsene som ble 
begått (adressa.no 13.05.16). Hvorfor er det feil å berøre andres 
kjønnsorgan, eller ta nakenbilder, når programlederen på Barne–TV 
gjør det samme?

Nakenhet er intimitet
Å dekke til den nakne kroppen er å sette grenser. Å ta av oss 
klærne gjør oss sårbare. De to første menneskene ble skapt nakne, 
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for å være én kropp (1 Mos 2, 24–25). Nakenhet og intimitet er lim 
som knytter ektefeller sammen. Når en mann og en kvinne er 
nakne sammen, og har sex, forenes de på en slik måte at de blir en 
enhet. Fra Guds perspektiv er intimiteten ment for å knytte to 
mennesker sammen i en livslang relasjon.

Vi finner noe av denne tanken videreført i loven Gud gav til 
Moses, hvor et helt avsnitt er satt av til å forklare grensene for 
nakenhet i ulike relasjoner.

«Du skal ikke kle din fars kone naken; hennes nakenhet tilhører din 
far.»

«Du skal ikke kle din brors kone naken; hennes nakenhet tilhører din 
bror.» (3 Mos 18,8 + 16)

Avsnittet ovenfor kan også oversettes slik:

«Du skal ikke kle din fars kone naken; Det er din fars nakenhet. Du 
skal ikke kle din brors kone naken; Det er din brors nakenhet.»

Dette forteller oss at nakenhet og sex knytter mennesker sammen 
på en slik måte at hvis en mann ser en annen manns kone naken 
berøres noen usynlige grenser som handler om mer enn å se en 
naken kvinnekropp. Det er å forbryte seg mot noen andre mennes-
kers intimitet. Det er å gå inn i det private rommet som bare 
tilhører de to. Konens nakenhet berører mannen. Han føler seg 
avkledd, når hun blir sett naken. Intimiteten i et sunt ekteskap kan 
best beskrives med ordene fra skapelsen: de to skal være én kropp. 

Intimiteten som forsvant
En venn av meg hadde en samtale med en gjeng unge gutter. I 
samtalen kom de inn på forelskelse, og det å ha en kjæreste. «Jeg 
blir aldri forelska» sa en av guttene. De andre nikket samtykkende. 
Gjennom å ha sex med stadig nye jenter unngikk de å bli følelses-
messig knyttet til den éne. De fikk tilfredsstilt lystene sine, men 
unngikk den emosjonelle bindingen nærhet og intimitet fører med 
seg.

Å dekke til den nakne kroppen er 
å sette grenser. Å ta av oss klærne 
gjør oss sårbare.
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Mennesker har ikke en ubegrenset intimitet. Intimitet er som en 
taperull. Hvis du fester den på og tar den av igjen, blir limet borte. 
Et samfunn preget av offentlig nakenhet og fri sex høster rela-
sjonsbrudd og grenseoverskridende atferd som frukt. Intimiteten 
som fra Guds side er ment til å være lim i et ekteskap, blir ødelagt 
på det liberale samfunnets alter. Vi behøver stemmene som sier 
høyt at nakenhet ikke alltid er normalt, og at sex er mer enn 
gymnastikk.

Som kristne har vi også et budskap inn i vår tid om at Gud kan 
helbrede menneskers evne til intimitet. Gjennom omvendelse, 
bekjennelse og å ta imot tilgivelse kan sår leges og selvrespekt 
gjenreises.

En mann og kvinne greie
Påkledning har med seg noen paradokser. Når en pappa formaner 
tenåringsjenta si til å kle seg sømmelig, er det ønsket om å 
beskytte som gjelder. Han skjønner dynamikken jenta selv ikke 
alltid forstår. Når Jesus snakker om kropp og begjær snakker han 
til menn:

«Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har 
allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte». (Matt 5,28)

Kvinner og menn opplever nakenhet forskjellig. En humorist sa det 
en gang på denne måten: hvis en kvinne ser en naken mann i et 
vindu – er han en blotter. Hvis en mann ser en naken kvinne i et 
vindu – er han en kikker. 

Feministen som krever sin rett til å sole seg toppløs, eller vise 
nakenhet i sosiale medier våkner en dag og oppdager at halve 
verdens befolkning får tenning av en naken kvinnekropp. Hun 
kjempet for respekt, men ble istedet nettopp det objektet hun ikke 
ønsket å være. 

En annen visjon
Å lære unge jenter at det ligger verdighet og selvrespekt i å kle seg 
sømmelig, er ikke et område hvor foreldre får drahjelp fra storsam-
funnet. Hvis respekt handler om antall likes i sosiale medier, eller 

Et samfunn preget av 
offentlig nakenhet og fri sex 

høster relasjonsbrudd og 
grenseoverskridende atferd som 

frukt.
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oppmerksomhet fra det motsatte kjønn, er veien kort til å selge 
integriteten sin i forhold til kropp, nakenhet og grenser. Jeg tror vi 
trenger å formidle en ny visjon til den oppvoksende generasjonen. 
Andre idealer hvor fokus flyttes over fra et jag etter ytre bekref-
telse til rettferdighet, hellighet og gudsfrykt. Som apostelen Peter 
skriver: 

«La ikke ytre stas, som frisyrer, gullkjeder og fine klær, være det som 
pryder dere, men hjertet, det skjulte mennesket med sin milde og rolige 
ånd, som er uforgjengelig og dyrebar for Gud».(1 Pet 3,3–4)

Å hjelpe en oppvoksende generasjon til å ta valg i spenningen 
mellom nakenbilder og burka, handler kanskje nettopp først og 
fremst om dette: en motivasjon til å leve i renhet, hellighet og 
gudsfrykt. ■

Hvis respekt handler om antall 
likes i sosiale medier, eller 
oppmerksomhet fra det motsatte 
kjønn, er veien kort til å selge 
integriteten sin i forhold til kropp, 
nakenhet og grenser.
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Joel - En moderne samaritan
INTERVJU

Mennesker ser på det ytre, men Gud ser til hjertet...

Under sommerstevnet Lys og Salt på Hedmarktoppen i 2014 skulle 
vi for første gang overnatte i telt. Vi kom tidlig og satte teltet vårt 
opp på et ensomt sted. Etter en stund kom det flere og flere telt, og 
rett ved siden av vårt telt dukket det opp en mann jeg ikke hadde 
sett før. Han var lett å legge merke til. Mannen hadde et spesielt 
utseende. Det var tydelig at han hadde vært gjennom en ulykke 
som hadde gitt kroppen varige men. 
Mannen heter Joel Edvinson. Han er opprinnelig fra Sverige, men 
flyttet til Oslo for fire og et halvt år siden. Jeg møter han på 
kontoret en tirsdag formiddag. Han er trøtt, men blid. Jeg serverer 
en kopp kaffe og ber han fortelle historien sin.

Da Joel var fjorten år gammel fant han en lighter i skole-
gården. Han ville prøve lighteren, men var uheldig. Fleecejakken 
hans tok fyr, flammet kraftig opp og han fikk tredje grads forbren-
ning over halve kroppen. Joel lå lenge på sykehus med store 
smerter. Personalet ville ikke la han se seg i speilet, for de var så 
redde for hva det ville gjøre med han. Ansiktet var forbrent og 
delvis borte. Barnetroen som Joel hadde hatt forsvant også i all 
smerten etter ulykken. «Det kan jo ikke finnes en gud når jeg 
opplever så mye vondt….»

Fra blikk til trusler
Joel merket at mennesker så annerledes på han etter ulykken. 
Familie og nære venner støttet han, men det var andre som ikke 



Joel Edvinson (30)
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likte det de så. På en lokal pizzasjappe begynte folk å slenge 
bemerkninger om utseendet hans. 
– Det var folk som trakasserte meg på grunn av utseendet mitt. Det 
gikk veldig langt. Ikke bare blikk, men helt konkrete ting som gikk 
på hvordan jeg så ut.

Det kom flere og flere trusler. Joel politianmeldte disse, men 
politiet hadde ikke kapasitet til å følge opp. Det opplevdes ekkelt.

– Jeg ble mer og mer redd. Utad prøvde jeg å være glad, men 
inni meg var jeg veldig urolig. Jeg hadde angst.

Det gikk noen måneder. Joel var utrygg og truslene vedvarte.

Joel takker Gud for styrken han har fått.
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– Jeg fikk en melding en dag om at jeg ikke skulle føle meg 
trygg hjemme heller. Jeg lå på kvelden og chattet med en venn og 
fortalte at jeg føler meg ikke helt bra. Han sa at jeg skulle bare ta 
det helt med ro, for ingenting kom til å skje... 

Noen timer etter dette, da Joel hadde sovnet, våknet han av at 
vinduet knuste og det begynte å brenne kraftig i leiligheten. Han 
sprang opp og stengte døren. 

– Jeg ringte til politiet og fortalte hva som hadde skjedd, men 
plutselig gikk strømmen og det ble helt mørkt inne. Det var fullt av 
røyk i leiligheten og jeg begynte å hoste kraftig. Jeg fant fram 
mobilen og prøvde å ringe 112 igjen. Det var vanskelig å snakke på 
grunn av all røyken, men politiet sa at jeg måtte forsøke å komme 
meg ut. Jeg trodde aldri det skulle gå, for jeg hadde bare et lite 
soveromsvindu. Men da jeg kjente varmen fra flammene hadde jeg 
ikke noe valg. Jeg måtte ut. 

Joel knuste ruten med bare nevene og kastet seg ut. Han fikk 
kutt og skader flere steder på kroppen. Etter at han hadde ålt seg 
noen meter bort fra huset besvimte han av utmattelse.

– Denne episoden førte til at jeg mistet tryggheten i livet mitt. 
Familien støttet meg, men jeg mistet hjemmet mitt og jeg var redd. 

Joel var da tjuefire år. Han gikk mye ned i vekt og mistrivdes 
med livet. Han mistet også nattesøvnen. Kjente ingen trygghet i 
livet.

– Jeg kan fremdeles kjenne det i dag hvis jeg reiser hjem. Da 
kommer angsten snikende... 

Til Oslo
Han bestemte seg for å flytte til Norge og søkte jobb som selger i 
Oslo. Der møtte han gode mennesker som han ble godt kjent med.

– Jeg ble god venn med de andre selgerne i mitt team. En dag 
kom en av de jeg jobbet tettest med og fortalte at han hadde blitt en 
kristen. Jeg ble helt forskrekket og ba han om å oppsøke lege. Jeg 
trodde han var blitt gal. Litt senere samme uken kom en annen og 
fortalte det samme. Han var også blitt kristen….

Uken etter var Joel igjen på jobb på Karl Johans gate. 
– Mens jeg jobbet kom det plutselig store smerter i hodet. Jeg 

ble svimmel og mistet delvis synet. Jeg ringte til teamlederen min 

En dag kom en av de jeg jobbet 
tettest med og fortalte at han 
hadde blitt en kristen. Jeg ble 
helt forskrekket og ba han om å 
oppsøke lege. Jeg trodde han var 
blitt gal.
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og hun ba meg vente der, så skulle hun komme så fort hun kunne. 
Etter at jeg avsluttet samtalen falt jeg om på gaten. Jeg ble kjørt 
med ambulanse til sykehuset og ble lagt inn der. På kvelden kom 
teamlederen min på besøk på sykehuset. Hun pratet med meg og ba 
for meg, men jeg ville ikke at hun skulle det. 

På kvelden da Joel var alene på rommet opplevde han noe rart. 
Det var som om det var noen til stede uten at han kunne se det. 
Det var en glede og en varme. 

– Jeg kunne dele smerten min med en som var til stede. Det var 
en merkelig opplevelse. Jeg forstod i ettertid at det var Gud!

–Jeg husker at da jeg kom tilbake fra sykehuset tok jeg med en 
gang kontakt med han ene gutten på jobb. Jeg ville gjerne møte 
noen av de gale menneskene i menigheten hans. Da jeg senere 
møtte to av dem, kjente jeg en enorm varme og glede i møte med 
dem. Jeg kjente meg velkommen med en gang.

Disippelgjøring
De begynte å henge mye sammen. Ikke bare for å snakke om Gud, 
men fordi det var gode mennesker å være sammen med. Gjennom 
dette jobbet Gud med Joel. 

– En i fellesskapet hjalp meg til å studere Bibelen. Jeg leste og 
forstod mer og mer. Jeg skjønte at Jesus har dødd for mine feil og 
mangler. At jeg ikke kan prestere noe i meg selv. Etter hvert 
bestemte jeg meg for å gjøre Jesus til Herre og frelser og jeg lot meg 
døpe.

Joel forteller at møtet med Jesus har endret måten han møter 
andre mennesker på. 

– Jeg fikk et profetisk ord om at jeg skulle være en som 
oppmuntret andre. Det er ikke alltid like lett. Folk er så opptatt av 
telefonene sine, av sosiale medier, så de ser ikke hverandre. De ser 
ikke hvis menneskene rundt dem er triste eller gråter. Jeg forsøker å 
se folk. Oppmuntre dem. Jeg pleier å se på to ting når jeg møter 
mennesker. Munnen deres og øynene deres. Da ser du fort om 
mennesker er glade eller triste.

Han fikk et konkret tips fra en god venn. En øvelse i å tenke 
rett om seg selv.

Jeg kunne dele smerten min med 
en som var til stede. Det var en 

merkelig opplevelse. Jeg forstod i 
ettertid at det var Gud!
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Joel er ofte på gata i Oslo 
for å gi oppmuntringer til 
andre.
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– Jeg skulle stille meg foran speilet og si at Gud elsker meg for 
den jeg er. Jeg er vakker som jeg er. Ingen mennesker er spesielt 
vakre klokken tre på natten. Håret står alle veier og du er trøtt i 
ansiktet. Men Gud ser ikke på det. Han ser på innsiden. Jeg pleier 
å gjøre dette når jeg kjenner at angsten kommer, eller at jeg er litt 
nedfor. Når jeg gjør det, så endrer ting seg. Jeg blir forandret fra 
innsiden og ut. 

Et smittende smil
Tidligere hadde Joel vanskelig for å smile. Det var så mye smerte 
og tristhet. Nå har det endret seg. Han smiler mye mer. Han ser at 

Han har klare meninger om kroppspresset i 
samfunnet.
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det smitter over til andre og han har fått et rykte om at han er en 
gledesspreder.

– Jeg har ikke spesielt god selvtillit, men jeg fungerer som et 
speil. Gud gir styrke til den som er svak, og det er det som stråler 
ut. Både du og jeg ville mislyktes med våre egne prosjekter, men 
ingenting er umulig for deg som tror og stoler på Gud. Jeg vet at 
jeg har feil og mangler. Men jeg vet også at jeg er unik, at jeg har 
noe som Gud har lagt ned i meg. Gud kan bruke meg.

Ta av masken!
Han har klare tanker om samfunnets fokus på kropp og utseende.

– Det er så feil. Det er derfor jeg ikke orker å være på utesteder 
så mye lengre. Det kommer så mange kommentarer på hvordan folk 
kler seg og hvordan de ser ut. Det er så mange negative ord og 
tanker. Ingenting er naturlig. Alle går rundt med en maske på seg.

Jeg liker bedre å kunne sette meg ned og snakke med 
mennesker. Vi må få fram at folk er verdifulle, selv om de er triste, 
er tykke eller tynne, eller ikke har de peneste klærene. Gud elsker 
dem uansett.

Joel har et råd til mennesker som sliter med sitt eget selvbilde.
– Av og til kan det være bra å skifte miljø. Hvis du er i et miljø 

der det er for mye fokus på det ytre, så vil det prege deg. De du er 
sammen med påvirker deg. Er du uheldig så havner du i miljøer 
som driver med usunne og farlige ting. Kriminelle miljøer. 

Joel blir ivrig og oppfordrer videre.
– Finn gode venner. Finn tryggheten i Jesus og i det som Gud 

har gjort for deg. Du er verdifull. Hvis jeg skal elske de andre og 
vende det andre kinnet til, så må jeg først lære meg å elske meg 
selv og være trygg i meg selv. Før leste jeg ikke så mye i Bibelen, nå 
leser jeg hver dag. Det gjør noe med meg. Det bygger meg opp. 
Forandrer meg fra innsiden og ut. Da kan jeg bygge opp andre 
også.

– Mitt møte med Jesus har også endret hvordan jeg ser på 
andre mennesker. Tidligere dømte jeg også mennesker på grunn av 
utseende. Det er så utrolig dumt å gjøre det. 

Før leste jeg ikke så mye i Bibelen, 
nå leser jeg hver dag. Det gjør noe 
med meg. Det bygger meg opp. 
Forandrer meg fra innsiden og ut. 
Da kan jeg bygge opp andre også.
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En dråpe i havet
Han tenker seg litt om før han forteller en siste historie.

– Jeg var på en festival i fjor sommer. Der var det en jente som 
hadde anoreksia. Jeg sa ingenting til henne om det, jeg brukte bare 
tid sammen med henne. Vi lo og snakket sammen. Jeg fortalte 
henne at hun hadde en vakker latter og at hun var et flott 
menneske. Da åpnet hun opp og fortalte mye fra sitt eget liv. Jeg 
spurte ingenting om spiseforstyrrelsen hennes, selv om jeg lett 
kunne se at hun slet med dette. Dagen etter oppsøkte hun meg og 
fortalte at hun hadde bestemt seg for å gå opp tjue kilo det neste 
året. Gjennom samtalen hadde jeg fått henne til å innse at hun var 
verdifull for den hun var, ikke for hennes utseende.

Joel mener vi må tørre å være oss selv. Tørre å være triste og 
sårbare. Dele livet med mennesker rundt oss og med Gud.

– Jeg er ikke spesielt fysisk sterk, men Gud har gitt meg en 
sterk vilje. Noen sier at når jeg går på gaten og deler ut rund-
stykker til folk som trenger det, og snakker med dem, så er det bare 
en dråpe i havet. Men jeg tenker at hvis mange mennesker hadde 
gått rundt og gjort disse små tingene – sett hverandre, så hadde vi 
fått en forandret by. ■

jeg tenker at hvis mange mennesker 
hadde gått rundt og gjort disse små 
tingene – sett hverandre, så hadde 

vi fått en forandret by.
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UNDERVISNING

Skamlaus kristen

Vi treng ikkje gå rundt og skamma oss over det som 
skjedde før. Vi har fått ein ny identitet og eit nytt liv i 
Jesus Kristus. 

Ny mentalitet
Vi må læra å kvitta oss med den gamle negative mentaliteten og 
stenga døra til fortida vår. Vi har del i Kristi forsoningsverk og 
Gud har velta av oss skamma. No er vi frie frå fortida med 
nederlag. Vi kan sjå oss sjølve i Guds plan. Vi er Guds paktsfolk. 
Vi er Guds søner og døtrer som er høgt elska. Vi skal ta i eige heile 
den profetiske arven vår i Kristus. Vi veit ikkje heilt kva det 
inneber, men vi veit at målet er å bli lik Jesus:

«Sjå kor stor kjærleik Far har synt oss: Vi får kallast Guds born 
— ja, vi er det! Verda kjenner oss ikkje, fordi ho ikkje kjenner han. 
Mine kjære, no er vi Guds born, og det er enno ikkje openberra 
kva vi skal bli. Vi veit at når han openberrar seg, skal vi bli lik 
han, for vi skal sjå han som han er. Kvar den som har dette håpet 
til han, reinsar seg, slik Kristus er rein.» (1 Joh 3,1–3)

Barn av Gud
Legg merke til at vi får kallast Guds barn, ja vi er det! Vi er fødde 
av Gud. Vi har hans DNA, hans liv i oss (1 Joh 3,9). No er vi Guds 
barn, men det er enno ikkje openberra kva vi skal bli. Vi veit at 
når Jesus kjem tilbake, skal vi bli lik han, men kva vi skal kunna 
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bli i mellomtida er ikkje klart for oss. Håpet om å bli lik Jesus 
motiverer oss til å reinsa oss og stadig gjera framsteg i trua.

Djevelen kjem berre for å stela, drepa og øydeleggja (Joh 
10,10). Han vil stela identiteten vår frå oss. Han prøver å drepa det 
kristne sjølvbiletet vårt og øydeleggja livet vårt i Gud. Jesus kjem 
for å visa oss kven vi er i han, kven han i sin nåde har gjort oss til, 
så vi kan finna liv og overflod. Difor er det viktig at vi snakkar tru 
til oss sjølve ved å minna oss på kven vi er i Jesus Kristus.

Djevelen vil prøva å hindra oss i å sjå oss sjølv slik Gud har 
skapt oss, planlagd og frelst oss til å vera. Då Jesus blei døypt, sa 
Gud: «Dette er Son min, han som eg elskar!» Då djevelen kom til 
Jesus i øydemarka, sa han fleire gonger: «Er du Guds Son?» 

Jesus visste kven han var, og avviste freistingane ved å visa til 
Guds ord. Vi må også vita kven vi er og vera grunnfesta i Kristus. 
Dette seier Guds ord om oss:

«Før eg forma deg i mors liv, kjende eg deg, før du blei fødd, helga eg 
deg, til profet for folkeslaga sette eg deg.» (Jer 1,5)

«I Kristus valde han oss ut før verda blei grunnlagd, til å stå for hans 
andlet, heilage og utan feil. I kjærleik og etter sin eigen gode vilje 
avgjorde han på førehand at vi skulle få rett til å vera hans born ved 
Jesus Kristus.» (Ef 1,4–5)

I Kristus
Då Jesus snakka med den samaritanske kvinna, sa han: 

«Om du visste kven det er som snakkar med deg, hadde du bedd han, 
og han hadde gitt deg det levande vatnet!» (Joh 4,10). 

Veit du kven han er? Han er kjelda med det levande vatnet. Han 
bur i deg!

Gjennom Jesus Kristus har Gud kome nær, ja faktisk tatt 
bustad i oss. Anden har kome for å bu i oss. Han hoppar ikkje ut 
og inn, men bur permanent i oss.

Jesus visste kven han var, og 
avviste freistingane ved å visa til 

Guds ord. Vi må også vita kven vi 
er og vera grunnfesta i Kristus.
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Vi er Guds paktsfolk. Kristus er vår rettferd. Kristus er vår 
visdom. Kristus er vår heilaggjering. Kristus er vårt liv!  Kristus i 
oss er håpet om herlegdom! Han som er i oss er sterkare enn han 
som er i verda. I den nye pakt har vi fått eit nytt hjarte og ei ny 
ånd inni oss. Vi har blitt levande for Gud. Rettferd, fred og glede i 
Den heilage ande er det livet i Guds rike handlar om, ikkje ytre 
ting.

«Men alle som tok imot han, dei gav han rett til å bli Guds born, dei 
som trur på namnet hans. Dei er ikkje fødde av kjøt og blod, ikkje av 
menneskevilje og ikkje av manns vilje, men av Gud.» (Joh 1,12–13)

Vi er fødde av Gud. Vi har Guds liv i oss. Vi har kome heime til 
Far. Gud har ein plan for oss. Han bur i oss. Vi har funne oss sjølv. 
Vi veit kven vi er: vi er nye skapningar!

«Nei, om nokon er i Kristus, er han ein ny skapning. Det gamle er 
borte, sjå, noko nytt har blitt til!» (2 Kor 5,17)

Det gamle er borte, alt er blitt nytt! Vi har lagt av oss det gamle 
mennesket. Difor må vi bli nye i sjel og sinn! Vi kler oss i det nye 
mennesket, som er skapt etter Guds bilete til eit liv i rettferd og 
heilagdom i samsvar med sanninga (Ef 4, 23–24). 

Vi har gjort oss ferdige med det gamle livet med sinne, raseri, 
vondskap, spott, rått snakk og løgn. Vi har ikledd oss det nye 
mennesket, som blir fornya etter sin skapars bilete og lærer han å 
kjenna. Her er ikkje grekar eller jøde, omskoren eller uomskoren, 
barbar, skytar, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle. Vi er Guds 
utvalde, heilage og elska av han. Difor kler vi oss i det nye 
mennesket  og viser inderleg medkjensle og er gode, milde, audm-
juke og tolmodige, så vi ber over med kvarandre og tilgir 
kvarandre. Som Herren har tilgitt oss, kan vi også tilgi kvarandre. 
Framfor alt kler vi oss i kjærleik, det bandet som bind saman og 
gjer fullkomen (Kol 3,9–14).
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Oppreist til eit nytt liv!

«Eg er krossfest med Kristus; eg lever ikkje lenger sjølv, men Kristus 
lever i meg. Og det livet eg no lever som menneske av kjøt og blod, det 
lever eg i trua på Guds Son, som elska meg og gav seg sjølv for meg.» 
(Gal 2,19–20)

Dette er ei fantastisk sanning: Vi er døde, gravlagde og oppreiste 
med Kristus! No lever Kristus i oss. Han som er Salva, Kristus, bur 
og lever i oss. Vi har blitt fødde på ny og fått nytt liv og ny iden-
titet. Kristus har blitt fødd i oss og han er kjelda til det evige livet 
som boblar inni oss.

Når eit barn blir fødd inn i ein familie, blir alt endra. Det kjem 
eit nytt liv som uroar og snur opp ned på vanleg orden. Først og 
fremst skaper det nye livet glede. Den nyfødde blir møtt med over-
strøymande kjærleik. Det er viktig å gleda seg over det nye livet 
som er blitt fødd i hjartet vårt. Det er viktig å lika og elska den vi 
er i Kristus. Vi kan gløyma alt som er skamfullt og gammalt og 
snakka i begeistring og tru om det nye livet vi har fått del i.

Vi trur med hjartet og vedkjenner med munnen kven Kristus er 
og har gjort for oss. Vi blir heile tida fylt av Anden og difor må vi 
syngja og laga melodiar. Vi har trong til å seia noko. Vi må sleppa 
ut det som fyller hjartet. Kristus har tatt bustad i hjartet vårt, difor 
flyt vi over av gode ord om det nye livet i Guds kjærleik. ■

Vi har blitt fødde på ny og fått nytt 
liv og ny identitet. Kristus har blitt 

fødd i oss og han er kjelda til det 
evige livet som boblar inni oss.
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Jeg, meg og mitt?

Jeg går ikke i en menighet. Jeg er ikke medlem i en 
interesseorganisasjon. Jeg er en del av Guds familie.

– Hvilken menighet går du i?
– Vet ikke helt. Jeg har ikke funnet noe som passer helt for den 
livssituasjonen jeg er i nå. Går litt rundt og sjekker ut. 

Samtalen er beskrivende for mange kristne i dag. Flere sliter 
med å finne seg til rette og finne sin plass og funksjon. Det er en 
rotløshet å spore i det som skulle vært en mangfoldig hage av 
planter med dype røtter.  

Dype røtter
Jeremia 17 vers 7–8:

«Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. 
Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot 
bekken. Det frykter ikke når heten kommer, løvet er grønt. Det engster 
seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt.»

Jeg slår ikke rot ved å gå rundt omkring alene. Jeg slår rot ved å 
være i god jord, ta imot næring og utvikle dype røtter. Jeg trenger 
å bli beskjært og få nok vann og lys. Jesus bruker bildet om at vi 
er greinene og han er treet. Det hjelper ikke om du «finner deg 
selv», hvis du oppdager at du er en grein som ikke er koblet på 
stammen. 

UNDERVISNING
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Under bønneuken «Bønn for Oslo» i januar ble en politiker fra 
byrådet spurt om hva han mente var den største utfordringen for 
Oslo. Han svarte med å fortelle en historie. Det er mennesker som 
ringer til kommunen for å fortelle at naboen er ensom. De ringer 
og spør hva kommunen har tenkt å gjøre med det. Dessverre er det 
sånn også blant kristne. Mange er rotløse og ensomme. Vi trenger 
å finne hverandre.

Samfunnet rundt oss forherliger individualismen. Jeg, meg og 
mitt. Jeg har rett til å føle, velge og mene det jeg vil. Det som føles 
godt og riktig for meg er det jeg styres av. Jeg velger mine lærere, 
følger mine drømmer og dyrker mine interesser – hvis det passer 
meg. 

Denne livsfilosofien løfter frem de som er ressurssterke og rike, 
mens de vanskeligstilte får det bare enda vanskeligere.

Hverandre
Da Jesus sendte ut sine disipler sendte han dem ut to og to. Da 
Peter, Tomas og Judas sviktet og tvilte på Gud, var de alene. Gud 
har sagt i sitt ord at det ikke er bra for oss å være alene (1 Mos 2, 
18). Vi trenger hverandre. Vi trenger søsken. Det er en god ting å 
forplikte seg. Jeg trenger venner som jeg vet jeg kan stole på. 
Brødre og søstre som er der og gir meg ærlige tilbakemeldinger 
uten å stikke av etterpå. Et godt ord for dette er pakt. Det skaper 
trygghet og balanse. Jeg kan ikke drive rundt uten en klar oppfat-
telse av hvor jeg hører hjemme og hvem som har innblikk i livet 
mitt. Alle trenger ikke vite alt, men ingenting må være skjult. 

Jeg trenger ikke venner som sier «følg hjertet ditt», eller «følg 
magefølelsen din». Jeg trenger søsken som sier: «Følg Jesus!» eller: 
«La oss se hva Bibelen sier om dette».

What’s in it for me?
Reklamen forteller meg at jeg fortjener det beste. Den raskeste tele-
fonen og det mest effektive slankepulveret. Blir dette overført til 
menighetslivet får vi en forventning om at menighet handler om å 
møte mine behov og ønsker. Hvor finner jeg den mest relevante 
menigheten. Hva kan jeg få ut av menighetslivet mitt? 

Alle trenger ikke vite alt, men 
ingenting må være skjult. 
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Jeg og Jesus. Det er personlig. Jeg er en personlig kristen. Det er 
noe jeg har bruk for for at livet mitt skal bli bra. Jeg kommer til 
Gud når jeg har bruk for han. Hvis han kan hjelpe meg med noe er 
det jo bra. Jeg har hørt fra Gud om hva som er viktig for meg. Mye 
av dette er viktig og bra, men det er bare delvis sannheten.

I min bibellesing møter jeg veldig mye «flertallsform». Vår, oss 
og vi. Jesus lærer oss å be til «vår far», ikke min. Alene vil jeg og 
du aldri bli det Gud tenkte i begynnelsen. Gud skapte mennesket 
for å få det som Bibelen beskriver som et tempel, en kropp og en 
brud. Et fellesskap som uttrykker Han og det han vil ha. Jesus sier 
det tydelig til Peter i evangeliet etter Matteus kapittel 16 vers 18. 
På forståelsen av at Jesus er Messias, den levende Guds sønn, vil 
han bygge sin menighet. Ikke min, din eller Peter sin. Menighet 
skal være et fellesskap av mennesker som sammen uttrykker hvem 
Gud er. Jeg er der for å utfylle de andre. De er der for å utfylle 
meg. Sammen er vi Jesu kropp. Sammen utgjør vi mysteriet Jesus 
Kristus. Min identitet er ikke løsrevet fra menigheten. 

Alt henger sammen
Jeg tror på helhet. På et liv der alt jeg gjør skjer i det samme lyset. 
Lyset fra han som jeg har bekjent som Herre og Mester og som har 
ført livet mitt over fra mørke til lys. Fra død til liv.

Det betyr at jeg lever hele livet mitt som om han finnes. Jeg 
står opp og smører matpakke til guttene mine - som om Gud 
finnes. Jeg kler på meg og handler i butikken - som om Gud 
finnes. Jeg går på gudstjeneste - som om Gud finnes. Jeg har en 
livsrytme der Gud er til stede i alt jeg er og gjør.

Jeg tror at vi alt for ofte kommer inn i en livsførsel der Gud og 
troen bare blir en del av ukes-programmet. Magnus Malm formu-
lerer det godt i sin bok «Som om Gud ikke finnes»:

«Hvis kirken ikke lenger lar seg forme i respons på hvem Gud er, men 
som respons på hva man tror folk vil ha – da har kirken i praksis 
opphørt å være kirke og i stedet føyd seg inn i rekken av aktører på 
synlighetsmarkedet.»

Sammen utgjør vi mysteriet Jesus 
Kristus. Min identitet er ikke 
løsrevet fra menigheten.
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Samfunnet skal ikke få definere hvem vi er. Gud har skapt oss og 
satt oss sammen. Jeg finner meg selv i et fellesskap og en familie 
der Gud er Far og vi lever i en forståelse av at han vet best. 

Hjernevask
Misforså meg rett – jeg tror vi trenger en hjernevask. Hjernevask 
på den måten som Paulus beskriver i brevet til romerne kapittel 12:

«Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle 
ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: 
det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.» Rom 12,2

Vi skal forvandles ved at sinnet fornyes. Det er for mye «mental 
svettelukt» blant kristne. Vi blir slitne i tankene våre av å ta oss 
selv i nakken. Av sammenligning og eget strev.  Men vi kan vaske 
sinnet vårt og bli en «Kristi vellukt for Gud» (2 kor 2, 15). Michael 
Jackson synger så vakkert og politisk korrekt, om mannen i speilet, 
«Man in the Mirror». Han synger om å starte med oss selv og ikke 
skylde på alle andre. Jeg tror vi gjør lurt i å gå enda ett skritt 
tilbake. Starte med Gud.

Grunnfjellet
Gud er opphavet. Han er den som bærer. Han er den som skaper. 
Opprettholderen. Alle som har prøvd å ta seg selv i nakken vet at 
man ikke kommer særlig langt. Vi trenger et grunnfjell i livet som 
handler om at Gud er utgangspunktet. Ikke jeg. Når jeg starter med 
å overgi livet mitt til han, kan han få lov å jobbe med mannen 
som møter meg i speilet. Og sammen med mine søsken forstår jeg 
mer og mer av hvem jeg er og hvem Gud er. Da ser jeg hva han 
har for livet mitt og for familien som jeg er en del av.

Gud hadde en plan fra begynnelsen av. Han er byggmesteren 
som setter individer sammen for å uttrykke mangfoldet i sin egen 
herlighet.

«Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min 
kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Matt 16,18

Det er Jesu kirke. Ikke min. Sammen med søsken finner jeg min 
identitet i Kristus Jesus og kan bli alt det jeg er skapt til å være. ■

Det er for mye «mental svettelukt» 
blant kristne.
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PERSONLIG HISTORIE

Sunnhet kommer innenfra 

Samfunnet legger opp til hvordan kroppen skal se ut. 
Hvordan du skal tilpasse deg etter visse normer. Men 
faktumet er at det er Gud som har skapt deg. Han er 
standarden, trendsetteren og identiteten vår. Vi er blitt 
satt til å forvalte det Gud har gitt oss. Det handler om 
sunnhet i både ånd, sjel og legeme.

Et kroppspress uten like
Aldri har kroppsfokuset vært så intenst som det er nå, aldri har det 
vært så ødeleggende som det er nå. Alt og alle vil ha din oppmerk-
somhet, din tid og ditt fokus. Du trenger ikke å gå langt før du blir 
bombardert av uendelig med meninger om hvordan du skal se ut. 
Bare et blikk på første side i avisen på Kiwi kan være nok. Nok til 
å få tankene i sving. Nok til å begynne å analysere deg selv, og 
kanskje ubevisst sammenligne deg med sidemannen i køen. Ufarlig 
tenker du? La oss si du er innom en butikk opp til flere ganger på 
en uke. I tillegg kommer all den kroppsfikserte reklamen på sosiale 
medier, radio, TV, ja kanskje til og med i en samtale du overhørte 
på bussen. All denne informasjon kommer til oss enten vi vil det 
eller ikke. Den har stor makt til å påvirke sånn at vi gir etter for 
presset. Sånn at vi godtar kravene og tilpasser oss normene. 
Normer som er i konstant endring, og som kan føre til strev og kav 
etter «å være god nok». En bevissthet rundt dette er viktig. Hva jeg 
velger å gjøre med denne informasjonen kan være avgjørende.
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Vi har myndighet til å påvirke
Helt fra skapelsen av har Gud satt oss til å råde over alt som lever 
og legge jorden under oss (1 Mos 1,26 + 28). Vi er blitt gitt et stort 
ansvar, ikke bare blitt gitt, men Han befaler oss faktisk om å råde. 
Dette innebærer at vi har myndighet til å påvirke omgivelsene 
våre, påvirke samfunnet vi lever i. Vi har et ansvar i å forvalte det 
Gud har gitt oss, som for eksempel kroppen vår. Vi er i verden men 
ikke av den. Vi tilhører et annet rike, et annet samfunn – Guds 
Rike! Paulus legger ikke skjul på at i vår vandring med Gud vil vi 
kunne møte på både prøvelser og fristelser. Dessverre er det lett å 
bli revet med uten at vi helt skjønner det selv. 

Bibelen oppfordrer oss på det sterkeste til å ikke gi etter for 
verdens påvirkning, men heller la tankene våre bli fornyet (Rom 
12,2). Når vi gjør det, vil det være lettere for oss å bedømme hva 
som er godt. Bedømme hvilken påvirkning som er sunn, og hva 
som er til behag for Gud.

Det indre påvirker vårt ytre
Det er ikke galt å fokusere på riktig mat og god helse. Det er ikke 
galt å være opptatt av å ta vare på kroppen sin. Faktisk er det 
meget viktig å ta vare på seg selv og sine behov! Du skal elske din 
neste som deg selv. Deg selv er minst like viktig. Dette innebærer 
en god dose av «egenpleie» fysisk og psykisk. Begge disse er sterkt 
knyttet sammen. Likevel er det viktig å huske på at alt av fokus og 
valg starter innenfra. Skal man foreta seg en endring på noe vis, 
begynner det først og fremst med hjertet vårt. I Ordspråkene 4 vers 
23 står det: 

«Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.» 

Hva jeg velger å fokusere på, gi rom for og min oppmerksomhet 
til, vil speile seg i måten jeg lever på. Vi er hele mennesker, og 
trenger sunnhet både i ånd, sjel og kropp!

Også kapittel 17 vers 22 understreker dette: 

«Glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på kroppen.»

Det er ikke galt å fokusere på riktig 
mat og god helse.
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Likevel kan det være vanskelig å finne en balanse, og jeg tror 
vi ofte kan vakle mellom grensen sunt og usunt. Vi kan bli lurt til 
å tro at vi har et sunt forhold til dette mens realiteten er en annen.

Er presset overkommelig? – Det tror jeg absolutt, men det er 
ikke gitt at det kommer av seg selv. Som det meste her i livet er det 
basert på valg. Vi tar gode valg, dårlige valg. Å ikke velge er også 
et valg. Personlig har jeg i mange år kjempet med dette kropps-
presset. Jeg har sammenlignet meg alt for mye med andres ytre. 
Stoltheten min fikk en liten knekk for noen år siden da jeg innså at 
min identitet var basert på bekreftelser fra andre. I tillegg var det 
veldig avgjørende hva andre tenkte og mente om meg. Min iden-
titet og trygghet var ikke i Gud. Når jeg fikk bekreftelser og gode 
tilbakemeldinger hadde jeg det godt, men hvis jeg fikk negative 
tilbakemeldinger eller det var fravær av komplimenter, ble jeg 
veldig usikker. Dermed valgte jeg å ta et oppgjør med dette, og 
visste at jeg måtte bli trygg på Gud og hans ubetinget kjærlighet 
til meg. Sannheten setter fri, og over en lengre periode, brukte jeg 
mye tid på å bli fylt opp av Jesus. Jeg hørte mye på lovsang, leste i 
Ordet og lot meg betjene av DHÅ. Et vers som ble veldig avgjø-
rende for meg i den fasen står i Ordspråkene 16 vers 20a: 

«Den som akter på ordet, skal finne lykke.» 

Hva er vel bedre enn lykken fra Gud? Jeg bestemte meg for å ta 
Gud på ordet, og tro det Han sier om meg. Den fullkomne kjærlig-
heten driver frykten ut. Uten åpenbaring om Guds kjærlighet, vil 
det bli vanskeligere for oss å ha vår identitet og trygghet i Ham. 
Hans kjærlighet til oss kan ikke rokkes! 

Om du ikke kjenner deg igjen i dette kroppspresset, kan presset 
like gjerne gjelde så mange andre områder. Identiteten vår trenger 
fortsatt å være i Jesus. Jo større bevissthet og åpenhet rundt dette, 
jo større sjanse for å forebygge usunne holdninger innad i kristne 
miljøer. 

Personlig har jeg i mange år 
kjempet med dette kroppspresset. 
Jeg har sammenlignet meg alt for 
mye med andres ytre.
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Kroppen - en måte å ære Gud på
Jeg ønsker å trekke frem et vers du mest sannsynlig har lest utal-
lige ganger før. Likevel er det en side som har fanget oppmerksom-
heten min på nytt. 

 «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere frem-
stiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. 
Dette er deres åndelige gudstjeneste.» Rom 12,1

Vårt legeme, selveste kroppen vår, er et redskap for å tilbe Gud. 
Han har skapt oss på skremmende og underfullt vis, og vi har et 
ansvar i å forvalte den på en god måte. Det innebærer alt fra 
hvordan man behandler, nærer og fremstiller den. På bakgrunn av 
det, skjønner jeg godt hvorfor Paulus formaner oss om å fremstille 
kroppen vår som både levende og hellig. Videre understreker han 
at det er et offer som er til behag for Gud. Hva vil det si, og 
hvordan kan vi gjøre det? For at kroppen vår skal være levende, 
trenger den å bli behandlet på en sunn og god måte. Det er ikke til 
å stikke under en stol at jo bedre vi passer på kroppen vår; er 
aktive, spiser sunt, sover nok og generelt tar gode valg, jo mer 
overskudd, energi og riktig fokus får vi. Dessverre har kroppsfo-
kuset nå til dags eskalert til et punkt som nesten er blitt mer 
ødeleggende enn den er til hjelp. Når det er sagt, tror jeg likevel 
det ligger mange åndelige prinsipper i dette.  Personlig kan jeg fort 
merke hvordan kroppen min reagerer hvis jeg har vært inaktiv, 
spist usunt eller sovet for lite. Fysiske symptomer som blant annet 
tretthet, hodepine, slapphet, vanskeligheter for å fokusere eller 
kanskje dårlig samvittighet kan trenge seg på. Vi blir da i større 
grad motakelig for fiendens listige grep. I Paulus brev til Romerne 
kapittel 6 vers 13 står det:

«Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for 
urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som 
våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende.»

Dette viser oss at vi fort kan bli et bytte for synden hvis vi ikke er 
fokusert og bevisst.   Når vi kan ære Gud med kroppen vår, hvor 

Når vi kan ære Gud med kroppen 
vår, hvor motiverende er ikke det 

å være mer bevisst på hvordan 
man behandler den og hvem/hva vi 

tillater å påvirke den?
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motiverende er ikke det å være mer bevisst på hvordan man 
behandler den og hvem/hva vi tillater å påvirke den? Istedenfor å 
tilrettelegge for fienden, kan vi heller med Guds nåde stille oss 
framfor Ham som levende og hellige. 

Jesus er verdt hele oss: ånd, sjel og legeme! ■
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Ei fortid, ei framtid og ein ny identitet

Kva faktorar er det som ligg til grunn for eit menneske til 
å forstå seg sjølv? Er det nødvendig at kvar einskild skal 
føla seg fram på den opne marknaden, prøva det meste 
for endeleg ein gong å finna ut kven ein er? Eller finst 
det andre som kan visa vegen til eit sunt sjølvbilete og 
ein trygg identitet?

Enklast sett er ein persons identitet bygd på det biletet personen 
har av seg sjølv og korleis han eller ho lever opp til dette sjølvbi-
letet. Dette medfører at det er mange val å ta når det gjeld korleis 
ein skal sjå på seg sjølv. Men det er minst like mange ting som kan 
skada og øydeleggja sjølvbiletet. Mange har lett for å øydeleggja 
dette sjølv, men ikkje minst har desverre mange skadar blitt påført 
av andre. Hovudpoenget her er at sjølvbiletet er ein påverkeleg 
ting der både personen sjølv har eit ansvar ut frå dei føresetnader 
som ligg til grunn, og der vi også har eit stort ansvar for kvarandre 
både i familien, i menigheten og i samfunnet. Det er viktig å skapa 
gode og sunne sjølvbilete hjå menneske som grunnlag for trygg 
identitetsforståing. Det er mykje som kan gjerast for at vi skal velja 
å tenkja rett om oss sjølve og leva det livet som samsvarar og som 
gjer oss til dei vi er meint å vera. Å tru på at ein er meint å vera 
noko, er sjølvsagt ei erkjenning av at det finst ein skapar med ein 
plan for dei han har skapt. 

I denne korte artikkelen, vil eg på ein enkel måte minna om to 
faktorar som eg synest er nyttige å ha med når det gjeld forståing 
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av vår eigen identitet. Når Jesus vitnar om kven han sjølv er, og 
motstandarane hans meiner han er inhabil som vitnar i eiga sak, 
seier Jesus at vitnemålet hans likevel er gyldig, og grunngjev dette 
med at han veit kvar han kjem frå og kvar han fer av (Joh 8,12–
14). 

Det er eit faktum at vi kjem ein stad ifrå og at det finst mål for 
livet vårt. Spørsmålet er om vi veit kvar vi kjem ifrå og kvar vi 
skal. Forholdet vårt til det vi veit om oss sjølve er avgjerande. Det 
er altså slik at både fortida og framtida er faktorar som avgjer vår 
identitet.

Fortid
Når det gjeld fortida vår, så må vi sjå denne i eit lengre perspektiv 
enn dei åra vi har levd på jord. Vi må sjå oss sjølve i lyset frå 
skaparens tankar om oss, hans plan for oss og den posisjonen hans 
utveljing sette oss i, før verdsens grunnvoll vart lagd; I Kristus. 
Langs vegen fram til vår tid har det levd mange menneske med tru 
og forventningsfulle rop til Gud, som også har vore med og gjort 
oss til dei vi er. Hadde vi vore dei vi er om ikkje Abraham hadde 
trudd Guds lovnad om ei ætt så talrik som stjernene på himmelen 
og sanden på havsens strand? Hadde Samuel blitt den leiaren og 
profeten han var om ikkje Hanna hadde ropt til Gud om ein son 
for Herrens del? Men også i nær fortid, har våre liv blitt gudgitt 
frukt som resultat av menneske sine val, handlingar, tru og bøner. 

Folk som kjenner meg relativt godt, vil truleg omtala meg som 
ein person som både tenkjer og arbeider praktisk. Trass i at utrus-
tinga mi også ligg på fleire andre område, er tendensen  at det 
ikkje går lange tider mellom kvar gong eg trekkjer i arbeidsklede 
og blir skiten på hendene. Dette er ikkje slik av genetiske grunnar 
åleine, men på grunn av fortida mi, oppveksten, treninga eg fekk i 
familien og på gardsbruket der aboslutt alt hadde ei praktisk 
tilnærming. Og dei som trente meg hadde blitt trent av folk før dei 
igjen. 

Det er ofte når vi kjem sånn midt i livet at vi tek til å tenkja på 
dette at vi kjem ein plass ifrå. Vi er dei vi er på grunn av andre 
som har levd før oss. Men det vil også bety at andre som lever 
etter oss vil bli påverka av våre liv. Dei fleste med ønske for fram-
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tida, innser kor viktig det er å starta med barna. Slik er det også 
med forming av eit sunt sjølvbilete og i neste omgang ein trygg 
identitet. Det er viktig med involvering som gir barn og unge svar 
på spørsmål, personleg erfaring og forklaring på korleis ting 
fungerer. Å kasta dei ut i ei verd av spørsmål dei sjølv må finna ut 
av, fører dei ut på ein endelaus veg av leiting der rette svar og 
normer slett ikkje dukkar opp av seg sjølv. Her har vi som fedrar 
og mødrer eit stort og ofte krevjande ansvar. 

Som kristne har vi ikkje berre den reint menneskelege identi-
tetspåverknaden av arv og miljø. Ein ny fødsel, ein ny familie, eit 
steg inn i ein ny plan og eit nytt kall, gir oss lys over vår nye 
identitet. Guds ord seier kven vi er, klarare og med større rett enn 
dei kjenslene vi har om oss sjølve. Bibelen gir oss rett i at i oss 
sjølve er vi som graset på marka, som støvet på jorda, som lett 
knuselege leirkar som går i stykke for eit godt ord. Men det er ikkje 
i dette bilete bibelen let oss bli verande. Det skin eit lys frå Guds 
ord som teiknar eit sannare bilete om kven vi er i Kristus, eit bilete 
som når det blir trudd og levd ut, får store verknader i kvardagen 
der vi ferdast. Vår identitet er ikkje definert av leirkaret, men av 
skatten inni.

Vi veit kvar vi kjem ifrå, fordi vi er fødde ovanfrå ved ein ny 
fødsel. Vi har vår borgarrett i himmelen og er ikkje lenger av 
denne verda, sjølv om det er her vi mellombels held til (Fil 3,20; 
Joh 15,19). Vi har vårt liv frå Gud. Vi har vår rett frå Herren. Vi 
representerer ikkje oss sjølve men noko som er større og som fordi 
det er av Gud, er evig og har ei framtid i motsetnad til alt som 
ikkje er frå Gud.

Framtid
Det er fleire ting som kan seiast om kva som motiverte Jesus til å 
halda ut i alle dei lidingane han gjekk gjennom då han i truskap 
og kjærleik og i fridom frå alt som hindra han frå å leva overgitt 
til Fars vilje, heldt ut krossen. Ein av dei tinga som bibelen nemner 
for oss, er at han såg fram til den gleda som venta (Heb 12,2). Han 
hadde på Far sin eigen invitasjon, bede far sin om å få folka i arv 
og heile jorda i eige (Sal 2,8). I møte med dei mest grusomme 
prøvingar, viste han kven han var fordi han såg framover.

Vår identitet er ikkje definert av 
leirkaret, men av skatten inni.
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Og denne framtida er det vi er på veg mot. Vi har ei fram-
tidsvon som er trygt forankra innafor forhenget, der Jesus har gått 
føre oss. (Heb 6,19). Denne vona er ein motivasjonsfaktor som 
styrer livet og formar kven vi er, i alle fall om vi lever for meir enn 
dagen i dagog maten i morgon. Vi har fått eit rike som ikkje kan 
rokkast. Difor er vi takksame, og grip Guds nåde til å tena han i 
gudsfrykt og ærefrykt til glede for Gud (Heb 12,28)

Det er enno ikkje openberra for oss kva vi ein gong skal bli, 
anna enn at vi skal sjå han og bli han lik. Men nettopp fordi vi har 
denne vona til Gud, er det vi lever no i samsvar med det som kjem 
i morgon, og arbeider på frelsa vår, mellom anna ved å halda oss 
sjølv rein, slik Kristus er rein (1 Joh 3,2).

Ein ny identitet
Eg snakka nyleg med ein person på telefonen som eg ikkje har sett 
på godt over ti år. Sist eg såg han var han ny som kristen og 
naturleg umoden i vandringa med Gud. Men han hadde blitt fødd 
på nytt ved tru på Jesus og gravlagt det gamle livet i dåpen. Noko 
av det som greip meg i samtalen var å høyra om den forandring 
som hadde kome i denne personen, tryggleiken i identiteten som 
ein ny skapning i Kristus, og om erfaringa av å ha Guds ord som 
det avgjerande i livet. Trass i at eg ikkje var absolutt einig i alt 
som vart sagt, kunne eg gle meg over at ein eg kjende, gjennom 
åra har blitt så mykje meir av det Guds ord seier at vi er. 

Når vi ser at vi har del i Kristus, hans død, oppstode, hans 
posisjon i det himmelske og som borgarar i eit nytt rike, er det 
openberringar som gjer at vi kan sjå oss sjølve på ein ny måte, og 
ikkje berre slik vi ein gong var. Å venda om til Gud, tek bort sløret 
og gjer at vi kan sjå Guds herlegdom og reflektera denne som ein 
spegel. Guds Ande forandrar oss frå herlegdom til herlegdom. Den 
herlegdomen det er snakk om, er den som strålar i Kristi ansikt, og 
som vi ikkje skal dekkja til, slik Moses gjorde (2 Kor 3,13–4,7). Vi 
skal derimot oppdaga kven vi er og arbeida dette ut i praksis. Som 
Kristus er, slik er vi óg (1 Joh 4,17).

Vi har dermed faktorar som tilfører trua vår alt vi treng for å 
både ha eit sunt og rett bilete av oss sjølve og ei von for framtida 
som hjelper oss til å vera dei Gud har gjort oss til i Kristus. Den 

Å venda om til Gud, tek bort 
sløret og gjer at vi kan sjå Guds 
herlegdom og reflektera denne 
som ein spegel.
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svake skal seia: «Eg er ein helt» (Joel 3,15). Det er ikkje meint som 
eit mentalt forsøk på å lura seg sjølv. Men det lærer oss å 
vedkjenna oss Guds sanning meir enn det sjølvbiletet som kjens-
lene og erfaringane kan gi oss. Og vi kan seia det med stort frimod, 
fordi vi veit kvar vi kjem ifrå og vi veit kvar vi dreg. ■
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