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Jarle Haugland, 2003 
 

Å bli påvirket. 
 
Har du hørt påstanden om at hund og eier blir mer og mer lik hverandre jo lenger de er sammen? Jeg vet at det 
stemmer, jeg har lest det i Donald.  
Det stemmer i hvert fall for mange ektepar. Klesstil, interesser og humor blir skremmende samkjørt ettersom 
årene går. Hjelp ... 
 

 
  Les Rom.8.28-30 

 
 
Ok, da. Det var kanskje litt vanskelige vers. Men de sier noe viktig. Gud har en plan med oss. Han har bestemt 
oss ”til å bli formet etter hans Sønns bilde”. Vi skal bli mer og mer lik Jesus! Hvordan? 

• Det skjer ikke på et øyeblikk. 
Det er ikke slik at du plutselig over natten er blitt helt lik Jesus, like kjærlig, god og hellig. Du vil ikke 
bli fullkommen før du er i himmelen. Dessverre... Men du lever i en prosess som heter ”helliggjørelse”. 

• Du klarer det ikke på egen hånd 
Å gjøre seg selv lik Jesus funker ikke. Punktum. Men helliggjørelse er noe Gud gjør med oss, noe som 
kan sammenlignes med hunden og eieren i Donald. Du blir mer og mer lik Jesus jo mer tid du bruker 
sammen med ham. Totalt ufortjent – av nåde.  
Martin Luther sier i forklaringen til den tredje trosartikkel – om helliggjørelsen: ”Jeg tror at jeg ikke av 
egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Den Hellige Ånd 
har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro.” 

• Det er nødvendig 
”...strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.” Hebr.12,14 Du kan ikke bare 
legge deg tilbake og si ”Jeg driter i alt som har med kristen livsstil å gjøre. Jeg er jo frelst av nåde.” Det 
tyder på at du ikke er frelst i det hele tatt. Hvis du er frelst, får det konsekvenser for deg, automatisk, for 
Gud bor i deg. 

• Det er spennende  
Jesus var ikke – og kommer aldri til å bli – en festbrems. Gud har skapt gleden, kjærligheten, humoren 
osv. Alt annet er bare dårlige kopier. Å bli mer og mer lik Jesus, vil være å få mer av den ekte gleden, 
den ekte kjærligheten, den ekte humoren – sammen med den ekte nøden for ufrelste, den ekte omsorgen 
for mennesker som trenger deg osv. Å være kristen er ingen dans på roser – men du finner ikke noe mer 
spennende! 

• Det vil skape ringvirkninger 
Den eneste bibelen mange leser er ditt liv. Det er utfordrende... 
 
 
! Hvordan forstår du ordet ”helliggjørelse”? 
! På hvilke måter kan en være sammen med Jesus? Går det an å være litt kreativ? Nye måter å ”få i  

seg” Guds ord, nye måter å be på osv.? 
! Er det en fare for at helliggjørelsen blir lovisk, et ”ta seg sammen”-prosjekt? Hvordan kan det  

unngås?  
! Diskuter påstanden: ” Hvis du er frelst, får det konsekvenser for deg, automatisk, for Gud bor i 

deg.” Stemmer det? 
 
 
Utfordring: Sett av litt tid hver dag de neste ukene – om ikke mer enn 5 minutter – til å være sammen 
med Jesus. Kanskje før du går på jobb eller studier, eller rett før du legger deg. Å være en disippel 
handler også om disiplin. ☺ 

 
 

Tilbedelse:  Gjør mitt liv til en lovsang til deg Fader. 
  La hver tone lyde ren og klar. 
  Ta mitt liv, gjør det slik dom du vil ha det. 
  Jeg vil leve til ære for deg, Far. x2 



 

Jarle Haugland, 2003 
 

Å bli påvirket (2). 
 
På forrige ark skrev jeg om helliggjørelse, å bli mer og mer lik Jesus. Men hvem er denne mannen som vi skal bli så lik? Hva 
er det han har, og som er så viktig at vi også får? 
Denne gang skal vi gå litt nærmere inn på denne tømmermannen fra et lite land i Midt-Østen. Hvem er han? 
 

1. Levende – les 1.Kor.15,3-4.14-20 
 Paulus satser alt. Jesus var noe mer enn en god mann, stor taler eller en sterk leder. Han stod opp fra de døde! Hvis ikke 

det er sant, så er det ingen vits i kristendommen i det hele tatt. Hvis Jesus ikke lever, kan du glemme hele pakka, sier 
Paulus. Nietzsche sa: ”Gud er død.” – Sjelden har vel noen tatt så feil... 

2. Nådefull – les Luk.15,1-2 
 Betegnelsen på Jesus som ”synderes venn” var i utgangspunktet et skjellsord fra fariseerne og de skriftlærde. I 

ettertiden er vel det blitt stående som en av de flotteste ”titlene” på Jesus. ☺ Jesus tiltrakk seg taperne, de skitne 
syndige menneskene – hos ham fant de nåde og oppreising.  

3. Kompromissløs – les Matt.5,29-30 
 Det at Jesus er nådefull, betyr ikke at han ser imellom fingrene på synd. Han er hellig. Det betyr at han hater synd. Han 

tåler det ikke, og har ingen slingringsmonn på det området! 
      Kombinasjonen mellom å være så grenseløs nådefull og fullstendig kompromissløs når det gjelder synd, er noe av det 

som fascinerer meg mest med Jesus. Hvordan klarer han det? 
4. Til stede – les Matt.9,35 
 Jesus var utrolig tilstede i enkeltmenneskers hverdag. Han var i et bryllup – og reddet festen med å ordne nok drikke. 

Han møtte syke – og helbredet dem. Han var sammen med en stor gjeng med sultne mennesker – og skaffet de mat. 
Han møtte mennesker der de var. 

 
Vi er Kristi legeme på jorden i dag, og ditt kristenliv gjenspeiler hvem Jesus er for deg. 

1. Levende 
 Kristendom er ikke teori eller et sett med læresetninger. Det er fellesskap med en levende Frelser! Jesus er veien, 

sannheten og LIVET! Og en levende tro smitter... 
2. Nådefull 
 Det er trist – og temmelig tankevekkende – at den type mennesker som ble tiltrukket av Jesus, i veldig stor grad 

opplever det motsatte i dag. I alt for stor grad har menigheten, Kristi legeme, en frastøtende effekt på syndere. La oss 
spre Guds nåde gjennom våre liv! 

          Kristenlivet handler også om å være nådefulle mot oss selv. Det er alt for mye selvfordømmelse hos mennesker. De 
føler seg ikke gode nok, og livet blir et jag etter å bli anerkjent av Gud og mennesker. ”Min nåde er nok for deg” sier 
Gud, og innbyr deg til å senke skuldrene og takke for at du er skapt i Hans bilde og gjort hellig (dvs. perfekt for Gud) 
gjennom Jesus. 

3. Kompromissløs 
Å være nådefull betyr ikke å fire på bibelens ord. Kaller den noe for synd, så er det synd. Forhåpentligvis kan vi lære 
noe av Jesus, som var grenseløst nådefull og fullstendig kompromissløs i møte med mennesker som hadde falt. Trikset 
er kanskje å skille mellom synden og synderen? 

4. Til stede 
Noen har denne holdningen: ”Jeg er kristen, men det får ingenting å si for livet mitt.” Hallo? 
På samme måte som Jesus bar med seg Guds rike der han var, er vi kalt og sendt ut for å spre Guds rike i vår hverdag. 
Den eneste bibelen mange leser, er våre hverdagsliv. 

 
" Hvilket av punktene over opplever du at utfordrer deg mest? 
" Ta en ”brainstorming” i gruppa: Hvilke andre egenskaper er det som kjennetegner Jesus? Hva får disse 

egenskapene å si for våre kristenliv? 
" Hvem er det vanskeligst å være nådefull mot – andre eller oss selv?  
" Hvordan er det mulig å være både nådefull og kompromissløs samtidig? 
" Diskuter påstanden: ”Den eneste bibelen mange leser, er våre hverdagsliv.” 
 
Utfordring: Sett av litt tid hver dag de neste ukene – om ikke mer enn 5 minutter – til å være sammen med Jesus. 
Kanskje før du går på jobb eller studier, eller rett før du legger deg. (Joda, det stemmer – dere fikk denne 
utfordringen forrige gang også. Jeg håper at dere kan innarbeide en god vane ...) 
 
 

Tilbedelse: Jesus det eneste, helligste, reneste    Herre, du høre meg, Herre, du føre meg  
    navn som på menneskelepper er lagt   hvordan og hvorhen det tjener meg best. 
    Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,   Gi meg å bøye meg, Lær meg å føye meg 
    fylde av nåde og sannhet og makt    etter din vilje mens her jeg er gjest 

 
     Motganger møter meg - Aldri du støter meg   Du er den eneste, Helligste, reneste. 
     bort fra din hellige, mektige favn.    Gi meg ditt rene og hellige sinn. 
     Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg  Frels meg fra snarene, fri meg fra farene. 
     fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.   Ta meg til sist i din herlighet inn 



 

Jarle Haugland, 2004 
 

Bibelen 
 

 
  Les 2.Tim.3,16-17, Hebr.4,12 og Rom.10,8 

 
 
Et skapende ord. 
Føler du deg noen gang kraftløs som kristen? Du har ikke kraft til å leve som kristen, og i hvert fall ikke kraft til 
å tjene ham. Les Rom.10,8 en gang til. Det er et kanonvers til deg! Det ordet som er i deg, er ikke et hvilket som 
helst ord. Det er Guds ord! Ikke bare bokstaver som er satt sammen til ord og setninger, men et levende og 
kraftfullt ord! ”De ord jeg har talt til dere, er ånd og er liv.” sa Jesus i Joh.6,63.  
Dette ordet sa en gang ”Bli lys”, og så begynte det å lyse i verden. Dette ordet sa til Lasarus, som lå død i 
graven: ”Lasarus, kom ut!.” Joh.11,44 forteller: ”Da kom den døde ut.” (Ganske nøkternt fortalt fra en helt 
utrolig historie…) Dette ordet sa til den spedalske: ”Bli ren”, og den spedalske ble ren. Salme 33,9 forteller om 
det ordet Gud taler: ”For han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der.” Dette skapende og kraftfulle ordet 
er i deg som tror! Det er utrolig oppmuntrende og frigjørende. Å være en kraftfull kristen handler ikke om å ta 
seg sammen, men om å slippe Guds ord til i livet. Det ordet skaper liv, ikke du.  
 
I Luk.8 forteller Jesus lignelsen om en såmann som sådde ut sitt såkorn, og det som skjedde deretter, avhengig 
av hvordan jordsmonnet var der såkornet landet. Slik er det med Guds ord i møte med våre liv. Vi kan hindre 
veksten ved å ikke ta imot ordet, men vi kan ikke skape veksten selv. Det eneste vi kan gjøre, er å fylle oss med 
Guds ord, ta det imot med et åpent hjerte for hva Gud vil oss gjennom det, og deretter overlate veksten til Gud. 
Det er bare han som kan skape frukter i våre liv. Et bibelsk prinsipp: ”Det skjer alltid noe i våre liv når Guds ord 
får slippe til.” Helt uavhengig av hvordan det føles (”I dag funket ordet godt. Det følte jeg.” eller ”I dag hadde 
ordet en dårlig dag. Jeg følte ingenting. Det var ganske så tørt.”) Selv når Bibelen oppleves som tørr og kjedelig, 
er Guds ord like levende og virkekraftig. Uansett! 
 
Skaper tro. 
Les Rom.10,17. Her har du ett av Guds ords viktigste oppgaver: Å skape tro. ”Men uten tro er det umulig å være 
til behag for Gud.” står det i Hebr.11,6. Troen er livets viktigste ingrediens, og troen skapes kun gjennom at 
Guds ord får plass i livene våre. Her er det først og fremst snakk om troen som frelser, men også troen på Guds 
løfter og formaninger. Så lenge ordet får slippe til i et åpent hjerte, skjer det noe i våre liv: Når vi tar til oss Guds 
ord om trøst, hvile, glede og kjærlighet, skapes dette i våre hjerter. Når Bibelen snakker om etterfølgelse, skaper 
den etterfølgelse i våre liv. Derfor kan du få lov til å lese Bibelen, og tro at det er ekstremt nyttig, selv om det 
ikke alltid føles slik. Gud skaper en tro i deg som får konsekvenser for liv og evighet – din og kanskje andres! 
 
Kom, hør og gjør. 
Jak.1,22-25 forteller om et viktig bibelsk prinsipp. Kom, hør og gjør. Kom til Guds ord, hør det/les det – ta det til 
deg på alle tenkelige kreative måter – og gjør det ordet forteller deg. Det handler om å ta konsekvensen av Guds 
ord. Vi kan velge å ikke gjøre det ordet forteller oss, eller vi kan velge å gjøre det. Dette er ikke snakk om en 
lovisk ta-seg-sammen-kristendom, men å ta Guds ord på alvor. 

 
! Hvordan er ditt forhold til Bibelen? Lett, vanskelig, kjedelig å lese? 
! Hvordan kan dere i gruppa hjelpe hverandre til å ta til dere mer av Guds ord? 
! Har dere kreative metoder som kan hjelpe dere til å fylle dere mer med Guds ord (lese, høre,  
 synge, memorere el)? 
! Les Luk.8 om såmannen. Hvilke steder lander kornet? Hva symboliserer dette? Hvor kjenner du  
        deg mest igjen? 
• Kan du dele ett av dine favoritt-bibelvers med gruppa? Ikke si noe mer enn å bare dele bibelverset 

(det kan du gjøre en annen gang…☺). 
 

Utfordring:  
Torsdag         Fredag Lørdag              Søndag        Mandag             Tirsdag         Onsdag 
Hebr.4,12      Matt.4,4       2.Tim.3,15-17  Rom.10,8-9    Salme 119,105  Jer.15,16     1.Tess.2,13 
Matt.12,35    Salme 1,1-3   Salme 119,9     Mark.4,3-8     Mark.4,14-20    Joh.6,63      Rom.10,17 
 
 

”Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. 
For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, hærskarenes Gud!” Jer.15,16 



Jarle Haugland, 2002 

Bruk øret (og hjertet)! 
 

 
Les 1.Kong.3,4-9  

 
 

Hva sa Gud til Salomo? ……………………………………… 

Hva ville du ha svart på et slikt tilbud? …………………………………….. 

Hva ønsket Salomo seg av Gud? ……………………………………….. 

 
Et genialt ønske! Hvis vi skal være helt ærlige, tror jeg nok vi hadde svart annerledes enn Salomo. Vi hadde nok 
tatt en oversikt over livet vårt og funnet ut hva som var behov nr.1 akkurat nå. Eller kanskje vi hadde prøvd å 
regne ut hvilket ønske som gav mest utbytte. (Ditt ene ønske kunne f.eks. vært: ”Gi meg hundre nye ønsker!”) 
Hva slags verdi har vel et lydhørt hjerte? 
 
Hvis vi ser litt nærmere på ønsket, så var det kanskje ikke så dumt likevel. John Stott sier: ”Dårlige lyttere blir 
ikke gode disipler.”  
Et lyttende hjerte (i tett samarbeid med øret) har to retninger 
 
Oppover - lytt til Gud: 
Midt i en verden der alle skriker etter din oppmerksomhet, finnes det en stemme som hvisker. Det er Gud som 
ønsker å møte deg i stillheten. ”Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren” står det i Klagesangene 
3,26 og i Joh.åp.2,7 utfordrer Gud oss: ”Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!” 
 

 
Hva ønsker Gud å si oss? 
Det skal du få lov til å finne ut selv, med hjelp av noen bibelsteder: 

  Gud sier: 
Jer.31,3 - …………………………………. 

Gal.4,4-7 - ………………...……………… 

Jes.43,24b-25 - ........................................... 

Salme 32,8 - ................................................ 

 
Utover - lytt til hverandre 

 
Les Jak.1,19-20 

 
Dette er et vers som skikkelig treffer spikeren på hodet! Noen av oss er så dårligere lyttere at vi er i ferd med å 
planlegge vårt neste innlegg i samtalen lenge før den andre er ferdig med å snakke. ”At noen svarer før han har 
hørt, er dumt og til skam for ham” sier Ord.18,13, og det er nok ikke bare meg som har grunn til å rødme av 
skam... 
Å lytte til hverandre handler både om å lytte til dine medkristne for å styrke fellesskapet, og til de ikke-kristne 
for å forstå deres behov og gi dem Jesus på en måte som svarer til dette behovet. Jeg blir nødt til å repetere John 
Stott: ”Dårlige lyttere blir ikke gode disipler.” 
 

 
Tenk deg at du hadde Gud på tomannshånd. (Det er fullt mulig!) Hva tror du Gud ville sagt til deg? 
Les 1.Kong.3,10-14 og Matt.6,33. Er det realistisk å tro at det funker slik i dag også? Våger du å stole på 

det? 
 

1. Sett av i din tidsplanlegger en avtale med Gud. Dette skal være en tid der du skal prøve å lytte til 
Guds stemme gjennom bibelen, i bønnen eller rett og slett i stillheten. Spør Gud: Hva vil du si til 
meg i dag? 

2. Når du snakker med mennesker den neste uken, tren deg opp til å lytte. Prøv å repetere inni deg hva 
de sier før du svarer. Sier de noe annet enn ordene deres uttaler? Hva er deres behov? Lytt! 



Jarle Haugland, 2002 

Ekte frihet! (1) 
 
En av mine favoritttegneserier er Asterix, en mann som har mer til felles med menigheten i Galatia enn en 
først skulle tenke. Men hva? Navnet Galatia stammer fra gallerne, et keltisk folkeslag som hadde 
immigrert til Lille-Asia flere århundrer tidligere. (Asterix er en ekte galler, bare så du vet det...) Det som 
likevel kjennetegner både brevet til Galaterne og Asterix & co. sin hverdag var dette: Kampen for friheten. 
På samme måte som landsbyen til Asterix stod under et konstant press fra de romerske soldatene som 
hadde leirer på alle kanter, opplevde galatermenigheten at deres nyvunne frihet i Kristus var truet. Det 
hadde kommet jødiske kristne til menigheten og sa at Moseloven måtte holdes for å bli frelst (Gal.3,1-3). 
Paulus må i den sammenheng skrive et brev og gi de det inn med teskje at det er bare troen som frelser 
(Gal 2,16), og at det er bare Kristus som setter fri. 
 

 
Sånn! Med denne bakgrunnen kan dere lese Gal.5,1-6. 
 

 
 

Hvis du hadde spurt en av datidens galatere om hva han forbandt med kristendommen, tror jeg  
nok et mindretall hadde svart ”Frihet.”  
• Hva tror du mennesker i dag vil svare? Hvorfor? 
• Har du erfaringer med andres opplevelse av kristendommen? 

 
 
Hva mener egentlig Paulus med at vi er frigjort til frihet? Trenger vi frihet, og fra hva? Bortsett fra for mye 
lekser, ansvar på jobben og enkelte forpliktelser jeg har på fritiden, er jeg vel så fri som en kan forvente i 
Norge anno 2002. Paulus’ prat om frihet er irrelevant for meg, tror jeg... 
 
 

Nå skal dere få en oppgave. (jippi!) Hva er vi fri fra som kristne? Les skriftstedene og fyll inn. 
 

• Gal.3,13   – Fri fra .................................................................. (Hva betyr det?) 
• 1.Joh.1,9  - Fri fra ................................................................... 
• Joh.3,16   - Fri fra ................................................................... 

 
 
Denne friheten som bibelen snakker om er mer enn teori! ”Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere 
virkelig fri.” sier Jesus i Joh.8,36. Det er ufattelig livsnært og relevant for vår tilværelse. Uten denne 
friheten hadde vi fortsatt måtte oppfylle loven – dvs. leve feilfritt - for å bli frelst. Det klarer ingen, 
(beklager, ikke du heller...), og dermed hadde vi fortsatt vært fulle av den drepende giften som bibelen 
kaller synd. Det igjen hadde ført til at den eneste framtiden vi kunne gå i møte, var en evig fortapelse. 
Dette er vi altså fri ifra. Er ikke det bare littegrann bra? 
 

• Hva slags betydning har dette i deres liv? 
• Hvordan skal vi formidle denne friheten til andre, og på den måten rette opp i 

misoppfatningen av kristendommen? 
 
Utfordring: 

1. Let etter muligheter til å utsette i praksis det dere snakket om i spørsmålet ovenfor, nemlig 
hvordan formidle frihet til andre. 

2. Skriv ned, gjerne formulert som et takkebrev til Gud, konkrete ting som du opplever at du er 
blitt fri fra. Skriv også ned hva livet ditt hadde vært uten Gud.  



Jarle Haugland, 2002 

Ekte frihet (2) 
 
I kapittelet ”Ekte frihet (1)” så vi på hva vi var fri fra, nemlig fra kravet om å oppfylle loven, fra synden og fra 
fortapelsen. Nå forlater vi det og vender blikket rundt 180°, der vi vil fokusere på hva vi er fri til. 
 
Fri til kjærlighet 
 
... til å bli elsket av Gud. 
Friheten Gud har gitt deg setter deg i stand til å motta kjærlighet fra han. Er det noe problem? Ja, faktisk. Det er 
mange som bærer på synd de selv har gjort eller sår som er blitt påført av andre, og som ligger der som et hinder 
for å motta Guds kjærlighet. 
 
Synd – stenger veien til Gud (Les Jes.59,1-2). For å åpne veien trengs erkjennelse og bekjennelse, for så å motta 
tilgivelse. 
Sår – her trengs det ikke bekjennelse, men helbredelse. Hva slags sår er det snakk om? Det kan være at du ikke 
ble elsket som barn, hendelser i menigheten din som ødela ditt Gudsbilde eller andre opplevelser som gav deg 
sår. Sår påføres deg utenfra, og er dessverre ofte til hinder for at du klarer å motta Guds kjærlighet. Kanskje du 
bærer på en skyldfølelse, du ber om tilgivelse igjen og igjen, men til ingen nytte. Veien til gjenopprettelse går 
gjennom at Gud helbreder de sår du er blitt påført. 
 

 
Les 1.Joh.4,7-10 og Rom.5,6-8 

 
 

1. Hva sier disse versene om kjærlighetens kilde? Har du møtt den, og i tilfelle hvordan? 
2. Gud har allerede gitt oss sin kjærlighet (v.10). Hva er det som kan hindre oss i å motta den? 

(PS! Vær så personlig som du våger, men ikke føl at du må utlevere deg selv. Det er enkelte 
           ting som er bedre å dele med en sjelesørger. ) 

 
 
... til selv å elske. 
Kjærligheten fra oss er ikke en ta-seg-sammen-og-skjerpe-seg-handling. Det er et gjensvar, en naturlig refleks, 
på Guds kjærlighet til oss. Denne kjærligheten har tre ”retninger”: 

 
 
Les Matt.22,37-40  

 
1. ... Herren din Gud 
Å bli møtt med en så ufattelig kjærlighet som Gud viste oss da Jesus døde for våre synder, vil skape i oss et 
ønske om å kunne gjengjelde den. Det skjer først gjennom lovprisning og tilbedelse. Deretter vokser det fram et 
ønske om å bli bedre kjent med Han, bruke mer tid med Han og sette Han foran våre egne liv. Tenk på din siste 
forelskelse. Hvordan preget det ditt forhold til den personen? 
2. ... din neste 
Å elske sin neste handler om å elske hele spekteret av mennesker - fra våre medkristne og til våre fiender. Det er 
ikke enkelt, men ”har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.” (1.Joh.4,11) Jesus gir oss et 
konkret eksempel i Matt.25,31ff  (v.35-40) på hvordan det er mulig. 
3. ... som deg selv 
Åjåj! Dette høres ikke bra ut! Bibelen sier jo at selvhevdelse er synd (Gal.5,20). Kan vi da elske oss selv? Og 
hva med Matt.16,24, der Jesus sier at vi må fornekte oss selv for å følge ham? Her er det viktig å holde tunga rett 
i munnen (eller hjernen i det rette hodet). Du skal fornekte, ikke forakte, deg selv. Selvhevdelse er synd, men å 
glede seg over hva Gud har skapt deg til, er definitivt ikke det. For å elske andre, må du først våge å elske deg 
for den du er – et ufattelig verdifullt menneske, skapt i Guds bilde! 
 

3. I hvilken av disse retningene opplever du at det er vanskeligst å elske? 
4. Hvilke konkrete skritt tror du er nødvendig for at kjærligheten til  

a) Gud,  
b) din neste og   
c) deg selv skal vokse? 
Utfordring: Utfør de konkrete skrittene! 
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Ekte frihet (3) 
 
Vi blir visst ikke ferdig med denne friheten... Nå er det kapittel 3 og vi trenger en kort oppsummering. I Gal.5,1 
står det: ”Til frihet har Kristus frigjort oss.” Det innebærer at vi er fri fra kravet om å oppfylle loven, fri fra 
synden og fri fra fortapelsen. I Kristus har Gud ryddet bort hindringene og gjort oss i stand til å motta kjærlighet 
og til selv å elske. Det fører til dagens tema som inneholder en aldri så liten selvmotsigelse: 
 
Fri til å tjene 
John Stott kommer med en definisjon på frihet i ”Ny vri på gammel tro?”: ”Sann frihet er frihet til å være oss 
selv, slik Gud skapte oss og mente at vi skulle være.” Ta fisken som eksempel. Gud skapte den til å leve i det 
elementet som vi kaller for vann. Fisken har kun mulighet til å oppleve full frihet innenfor de rammene som 
vannet setter. Fisken har selvfølgelig fullt lov til å hoppe ut av vannet og inn i elementet luft. Problemet er at der 
vil den ganske raskt tørke ut og dø. Gud skapte fisken til å leve livet fullt ut i vannet. Hva med oss mennesker, 
da? Jeg tror Stott har rett når han sier at kjærlighet er det elementet mennesket er skapt til å leve i. Uten 
kjærlighet fra Gud og mennesker vil vi før eller siden tørke ut og dø. Vi kan kun oppleve full frihet så lenge vi 
elsker og blir elsket. Stott fortsetter: ”Sann kjærlighet setter imidlertid opp restriksjoner for den elskende, for 
kjærligheten er i sitt vesen ”selv-givende”. Det fører oss til et oppsiktsvekkende kristent paradoks. Sann frihet er 
frihet til å være meg selv, slik Gud skapte meg og mente at jeg skulle være. Og Gud skapte meg til å elske. Men 
kjærlighet er å gi, det er å gi seg selv. Derfor må jeg for å være meg selv, fornekte meg selv og gi meg selv. For å 
være fri, må jeg tjene. For å leve, må jeg dø fra min egen selvopptatthet. For å finne meg selv, må jeg miste meg 
selv i kjærlighet.”  
 

  
Les Fil.2,1-8 

 
 

1. Hva vil det si å ha ”det samme sinnelag som Kristus Jesus”? 
2. Hva betyr egentlig å tjene? Hvordan kan du tjene (Vær konkret!)? 
3. Forstod du sitatet ovenfor av John Stott? Er du enig med han? 

 
 
Hvorfor tjene? 
Er det ikke mye mer behagelig å styre livet sitt selv uten å måtte underordne seg andres vilje?  
Det er flere grunner:  

1. Vi skal tjene fordi Gud sier det.  
2. Vi skal tjene fordi vi er frie. Det er kun når vi oppgir oss selv og lar Jesus bli Herre (m.a.o. den som 

styrer livet ditt) at vi får oppleve full frihet. Det var jo slik Gud skapte oss til å leve.  
3. Vi skal tjene Gud og andre som et konkret gjensvar på Guds ufattelige kjærlighet til oss. Et møte med 

en levende Gud som setter deg fri gjør at det fødes et ønske i deg om å følge han overalt!  
4. Vi skal tjene for å vinne andre mennesker for Kristus. 

 
Les Matt.9,35-38 

 
 
Hvorfor blir ikke flere kristne? Hvor ligger hinderet for vekst? 

• Er det Gud som er hinderet? 
 Nei, selvfølgelig ikke! Han vil jo at alle mennesker skal bli frelst (1.Tim.2,4) 

• Er det de ikke-kristne, da? 
Djevelen gjør alt han kan for å hindre mennesker å ta imot Jesus. Og menneskene, på sin side, har full 
frihet til å velge selv hva de vil. Likevel sier Jesus at ”høsten er stor”, dvs. at det finnes mange 
mennesker som er klar for å ”høstes inn” – klar for frelse! Hvorfor skjer det i så liten skala? 

• Fordi arbeiderne er få... Oj, hinderet ligger visst først og fremst hos oss kristne. Litt ubehagelig... 
Påstand: ”Dersom alle kristne (dvs. også du) ble overgitte tjenere av vår Herre Jesus Kristus, så ville store 
mengder av mennesker bli frelst.” 
 

1. Stemmer påstanden? 
2. Hva vil du gjøre med det? 
Høres det slitsomt ut? Husk at overgivelse handler om å legge ned eget kav og overlate 
styringen til Gud! 
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Ekte frihet (4) 
 
 

”Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, 
der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være 

vendt mot det som er det oppe, ikke mot det som er på jorden.” 
Kol.3,1-2 

 
 
 

Siste kapittelet i Ekte frihet handler om himmelen. Der kunne jeg ha skrevet om mye forskjellig, men jeg har 
valgt å skrive litt om vår forventning til det som befinner seg på ”den andre siden”. 
 
Evig frihet 
Det er ett eller annet med himmelen som er litt utilnærmelig, litt fjernt liksom. 
 

 
Les Joh.åp.21,9-27 før du fortsetter. 

 
 
Jeg har ikke peiling på hva jaspis eller sardonyks er, for å ikke snakke om karneol, krysolitt, beryll, krysopras 
eller hyasint. Det er sikkert fint. Problemet er at mitt hode ikke klarer å flytte inn i den verden som disse versene 
beskriver. Gater av gull og perleporter er kanskje heller ikke det som får mitt hjerte til å ta et par ekstra hopp. 
Som jeg sa, det blir en tanke fjernt for meg. 
 
Audio Adrenaline har i sangen “Big House” prøvd å gjøre det litt mer jordnært og forståelig. (Forresten en 
ganske morsom sang...) 
 It's big, big house, with lots and lots of room, 
 A big, big table, with lots and lots of food, 
 A big, big yard, where we can play football 
 A big, big house, it's my Father's house. 
Dette blir kanskje litt vel hverdagslig igjen? Jeg tror at uansett hvordan vi prøver å beskrive himmelen, så 
kommer ordene til kort – uansett språk. Det blir en slags (barnslig?) oppramsing av det fineste du vet, og så 
ganger du det med X antall ganger. Det er det nærmeste vi kommer en forståelse av hva himmelen er. 
 

 
1. Hvordan er ditt bilde av himmelen? Er det noe du gleder deg spesielt til, eller er det bare en 

fjern tilværelse der framme et sted? 
 

 
Hvorfor gruer vi oss? (Eller gjør vi det?) 
 

 
Les 1.Tess.4,15-18    

 
 
Hvis jeg ikke tar helt feil, så har de fleste av oss et litt delt forhold til temaet himmel. I teorien så vet vi at vi 
burde glede oss. Det finnes jo ikke noe bedre enn det evige livet for oss kristne. I praksis viser det seg at 
følelsene ikke alltid henger med i svingene. Faktisk tror jeg mange får en uggen følelse når det som angår livet 
etter døden begynner å bli for personlig. Hvorfor er det slik? 
Jeg tror det er flere grunner:  

1. Vi har det så bra her - Tilværelsen er egentlig ganske god for oss. Det er en del ting vi gjerne skulle ha 
opplevd før Jesus kommer igjen. Tenk litt over det: Vi oppfører oss som noen små unger som leker ute 
og mor roper at vi må komme inn. ”Å nei, ikke nå som vi hadde det så gøy!” er holdningen vi inntar 
overfor Jesus og hans gjenkomst. Skulle tro at Gud hadde mekka i stand et skikkelig kjipt sted for oss, 
slik at i forhold til livet nå, så vil himmelen være en nedtur. Les Fil.1,21-24 om hvordan Paulus forholdt 
seg til livet her kontra livet etter døden. Litt annerledes...  
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2. Det er ukjent  - Vi vet hva vi har, og det er som regel trygt og godt. Hva som befinner seg på den andre 
siden vet vi ikke helt, og det gjør ting litt skummelt. I Fil.3,20 sier Paulus: ”Men vi har vårt hjemland i 
himmelen.” Vi skal rett og slett hjem! Og om ikke vi helt klarer å forestille oss hvordan det ser ut der, 
så vil det etter hvert bli flere og flere kjente som reiser hjem før oss. Nå skal dere få et gammelt 
sangvers:  

Jeg ønsker å se Jesus først av alt. 
Min syndeskyld med blod har han betalt 
Og slekt og venner kjær 
jeg møte skal dem der 
Men Jesus vil jeg møte først av alt. (1.Joh.3,2) 

Det er faktisk ikke bare ukjent og skummelt! Jesus er der, sammen med alle de andre vi kjenner så godt 
herfra. 

3. Usikkerhet: Kommer jeg til himmelen? – Tenk deg at Jesus skulle komme igjen om en time. Hadde du 
blitt med da? Det er faktisk et ufattelig viktig spørsmål å få avklart. Les Matt.24.36-42. Jeg tror det 
finnes to hovedgrupper av mennesker som synes denne historien er ubehagelig. 

a) De som vet at de har uoppgjort synd i livet som stenger dem ute fra fellesskap med Gud. 
De liker ikke tanken på å møte en hellig Gud som vet alt, og vil ikke få fred før de 
bekjenner og får tilgivelse. Da kan de være trygge på at de blir med når Jesus kommer 

b) De som allerede har bekjent og fått tilgivelse, men likevel ikke er trygge. De må slå opp i 
1.Joh.1,9 og 5,12-13 og takke Gud for at det er sant, uavhengig av deres følelser. 

 
 

1. Gleder eller gruer du deg til Jesus kommer igjen? Hvorfor? 
2. Hva kan vi gjøre for å bli mer lik Paulus og få mer av hans himmellengt (jf. Fil.1,21)? 

 
 
 
Konsekvenser av et tydeligere himmelfokus i livet ditt: 

a) Du gleder deg til Jesus kommer igjen → kristenlivet får en ny dimensjon 
b) Du blir preget av Guds rike og ikke av verden  
c) Det er viktig for deg å ha et rett forhold til Gud, å ikke gjemme på syndene → tilgivelse, større trygghet 

i møte med Gud og mer glede i kristenlivet! 
d) Problemer får et nytt perspektiv (1.Pet.1,3-6) og gleder en annen dimensjon (De er bare en forsmak på 

himmelen!) 
e) Du forstår mer av hvor viktig det er å få folk med seg til himmelen. Ditt misjonsengasjement stiger 

proporsjonalt med ditt himmelfokus.  
 
 
 

”Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, 
der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være 

vendt mot det som er det oppe, ikke mot det som er på jorden.” 
Kol.3,1-2 
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Lev generøst! 
(eller ”Ekte frihet (5) – fri fra materialismen”) 
 

 
 Les Mark 12,41-44 og 14,3-9 

 
Hva var det som kjennetegnet disse to kvinnene? De gav! Den ene gav penger. Ikke lite eller mye, men 

alt hun hadde. Den andre ”sløste bort” en enormt dyr salve på Jesus. (En denar var en vanlig daglønn for en 
arbeider. Så kan du regne ut resten selv...) Jesus roser begge kvinnene og lar dem i ettertid bli stående som gode 
eksempler for våre liv.  
 
Bibelen snakker ganske mye om å gi. I GT blir vi introdusert for begrepet ”tiende”. Abraham og gutta gav 
tiende, dvs. ti prosent av all inntekt, enten det var penger, korn, dyr eller annet.  
I 1.Mos.14,18-20  møter vi Melkisedek, som var Guds representant og et forbilde på Kristus. Han lyste Guds 
velsignelse over Abraham, og Abraham gav tiende som et gjensvar på dette. Som kristne, og pga. Kristus, har vi 
fått del i ”all Åndens velsignelse i himmelen” Ef.1,3. Som et gjensvar på dette gir vi Gud tienden av alt. (Var 
dette litt vanskelig...? Pust dypt, les det en gang til, og ta med deg spørsmålene i gruppa! ☺)1 
Er det så nøye med tiende? Gjør det noe om jeg ikke gidder å gi? Les Malaki 3,8-10 (siste bok i GT). 
Utfordrende ord...  
 
Hvorfor skal vi gi? 
a. Gud vil ha hele deg. Luk.14,33 

Jeg tror ikke først og fremst Gud ønsker at du skal gi fordi han trenger pengene dine. Det viktigste for ham 
er at vi settes fri fra den makten materialismen kan ha på oss. Han ønsker at du skal være fullstendig fri – fri 
til å elske og tjene ham.  

b. Gud har gitt oss alt – et gjensvar på hans kjærlighet. Rom.8,32 
”Han som ikke sparte sin egen Sønn...” skulle vi kunne gjøre annet enn å gi ham våre liv – inkludert våre 
penger? La din givertjeneste bli en kjærlighetsgave til Gud. 

c. Gud sier det 
Som kristne har vi Gud som Herre i livet, Det betyr at vi skal adlyde ham – uten å stille masse spørsmål eller 
måtte ha mange gode grunner for å følge hans ord. Guds ord står fast, uavhengig av våre meninger.  

d. Gud velsigner tilbake. 2.Kor.9,5-8 
På tross av at Gud ønsker ubetinget lydighet, bruker han å gi gode grunner for å følge ham, bl.a. løfter om 
velsignelse, slik som her. Vi ønsker å høste av Guds velsignelser i våre liv og i menigheten. Da må vi først 
så! (v.6) 

 
Her skal dere få et vers som kanskje kan være et aldri så lite motto for deg og pengene dine?:  
”Det er en større lykke å gi enn å få.” Apg.20,35  
 

1. Hvordan reagerer du når det snakkes om penger og givertjeneste i kristne sammenhenger? Blir du 
provosert, utfordret, likegyldig e.a.? 

2. Hvilke(t) bibelvers sier mest til deg om å gi? Noen andre enn de i teksten over? 
3. Jeg tror at mange kristne ikke gir tiende. (Bare se på misjonsregnskapene.) Har du noen formening 

om hvorfor? 
4. Har du noen gode tips som kan gjøre det lettere å få seg en mer ordnet givertjeneste? 

 
 
Lekse eller ekstraoppgave i gruppa: Les 2.Kor.9 

 
 

 
   Utfordring: Skaff deg en ordnet givertjeneste! ☺ (Hvis du ikke har det allerede...) 
 
 
PS! Du skal ikke gi for å gjøre Gud fornøyd med deg. Han elsker deg allerede så høyt som en allmektig Gud 
overhodet kan elske, og på grunn av Jesus er du fullkommen for Gud! Givertjeneste er et resultat av tilgivelsen – 
ikke et krav for å bli tilgitt.  
                                                             
1 Andre steder som forteller om tienden, er bl.a. 3.Mos.27,30-32; 5.Mos.14,22 
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”Elsker du meg?” - Jesus 
 
 

 
  Les Joh.21,15-19 (for bakgrunn, les v.1-14) 

 
 
Luften dirrer av nerve og intensitet mellom de to på stranden - den hellige, levende Guds sønn og 
synderen Peter.  
Det var så mye Jesus kunne ha sagt. Han kunne ha kommet med en haug av bebreidende ord. Han 
kunne ha gitt Simon Peter på pukkelen. Han kunne ha kommet med mange råd for hvordan Peter 
skulle komme på rett kjøl igjen.  
Jesus gjorde ikke det. 
Det var en ting som betydde noe, noe Jesus inderlig ønsket å høre fra Peters munn, og han spør: 
"Elsker du meg?" Den selvsikre Peter er borte, og helt ifra hjerteroten kommer svaret: "Herre du vet 
alt. Du vet at jeg har deg kjær." 
Der og da starter Peters nye liv. Disippellivet som ville ende med martyrdøden. 
 
Hva er viktig i livet - eller kristenlivet? (de to må ikke kunne skilles fra hverandre!) 

• Tjeneste for Gud? 
- å finne sin plass på legemet (1.Kor.12) og tjene med sin nådegave? 
Ja, jeg tror det er viktig. Det er så lett å innta holdningen i menigheten: "Gi meg det jeg vil ha, 
ellers går jeg et annet sted." 

• En kristen livsstil? 
Alle vil med ujevne mellomrom bli prøvet og stilt på valg når det gjelder kristen etikk og 
moral. Jeg tror det er utrolig viktig å foreta valg ut fra hva bibelen sier. (Sal.119.9) 

• Prioriteringer når det gjelder tid penger og andre ressurser? 
Er Jesus Herre i livet ditt og styrer også slike valg? (Matt.16,24) 

 
Likevel er det ikke det som først og fremst betyr noe. Det Jesus ønsker å høre fra deg er svaret på sitt 
spørsmål: ”Elsker du meg?” 
 

Hva svarer du? 
 
Hvordan skal vi klare å elske Jesus? Tips: Les 1.Joh.4,10+19 

 
Diskuter påstanden: ”En smittende kristen er ikke først og fremst en som tjener Gud – eller en 
som har en rett lære eller livsstil – men en kristen som elsker sin Herre og Frelser, Jesus 
Kristus.” 
 
Er det sider av Jesus eller hans liv som du liker spesielt godt, som fascinerer deg eller rører 
ved deg? Del det i gruppa.  
 
 
Utfordring: Skriv et kjærlighetsbrev til Jesus – i løpet av neste uke - der du forteller han hvor 
mye han betyr for deg, og hvorfor. (Tar du utfordringen?) 

 
 
 

Tilbedelse:  ”Uten deg, O elskede, kan jeg ikke hvile 
   Din godhet mot meg kan jeg ikke regne opp 
   Selv om hvert hår på kroppen min blir en tunge 
   Kan jeg ikke kunngjøre en tusendel av den takk du fortjener.” 



Jarle Haugland, 2004 

En ny bønnegenerasjon? 
 
”Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men....” Ef.6,12 
Foreleseren min på Ansgarskolen sa en dag at han trodde vi ville se flere og tydeligere utslag av djevelens 
gjerninger i vårt samfunn i framtiden. Hvordan kunne han mene det? En av hovedgrunnene var at vi er i ferd 
med å miste en bønnegenerasjon. I den generasjonen som nå er i ferd med å dø ut, har det vært mange 
bønnekjemper som ikke blir erstattet av neste generasjon. Derfor vil djevelen få mer spillerom.  
I vårt trygge, gode, velstands-Norge har vi det så bra at vi ikke trenger Gud. Vi har blitt – eller står i stor fare for 
å bli - en gjeng med sløve, kraftløse kristne, som stoler mer på våre egne krefter og aktiviteter enn på Guds kraft. 
Dermed trenger vi ikke å be, for livet går jo sin vante gang. Pengene kommer inn på konto – uavhengig av Gud. 
(Vi har mer behov for Lånekassen eller velvillige foreldre...) Maten kommer inn i magen – uavhengig av Gud. 
Og jeg våger å si: Mennesker kommer til møtene – uavhengig av Gud. Det er bare å organisere en attraktiv 
aktivitet... Kraftløse kristne som ikke trenger å be. Derfor vil djevelen få mer spillerom. 
Trenger denne framtidsvisjonen å bli oppfylt? NEI!! Gud vil at nye bønnekjemper skal reises opp, uavhengig om 
de er 12, 30 eller 70 år. Og sammen med disse kjempene, ønsker han å se en ny generasjon kristne som vender 
seg til Ham som har all makt i himmel og på jord. Han er den eneste som kan begrense djevelens spillerom, for 
han er den eneste som har overvunnet djevelen. 
Jeg utfordrer deg: Vil du være med på å se Gud reise opp en ny bønnegenerasjon av unge (og voksne) i tilbedelse 
og pågående bønn til Ham? 
Hæ? Pågående bønn? Høres ikke det litt lite respektfullt ut i møte med en hellig Gud? Skal ikke vi bare ydmykt 
trekke oss tilbake og la Guds vilje skje?  

 
Les 1.Mos.18,17-33 og se hvor pågående Abraham var i møte med Den Allmektige. 
 Og les Luk.18,1-8. Den er – midt oppi alvoret – ganske morsom... 

 
Så jeg spør igjen: Vil du være med på å se Gud reise opp en ny bønnegenerasjon av unge (og voksne) i tilbedelse 
og pågående bønn til Ham?  
Vil du være med i denne nye bønnegenerasjonen? 
Vil du på den måten være med og begrense djevelens spillerom, og se Guds rike vokse? 
 

• Hva kan vi lære av de to skiftstedene over? 
• Er det andre bibelvers om bønn som du synes er bra? 
• Diskuter påstanden: ”I den generasjonen som nå er i ferd med å dø ut, har det vært mange 

bønnekjemper som ikke blir erstattet av neste generasjon. Derfor vil djevelen få mer spillerom.” 
Hvis det er sant, hvordan skal vi forhindre det? 

• Hvordan kan vi styrke vårt bønneliv? Har du gode/kreative ideer?  
• Diskuter påstanden: ”I vårt trygge, gode, velstands-Norge har vi det så bra at vi ikke trenger Gud. Vi 

har blitt – eller står i stor fare for å bli - en gjeng med sløve, kraftløse kristne, som stoler mer på våre 
egne krefter og aktiviteter enn på Guds kraft.” 

 
Utfordring: Følg denne leseplanen de neste to ukene: 
Onsdag  Luk 11,1-13  Joh.15,1-16 
Torsdag  Jer.29,11-13  Jer.33,3 
Fredag  1.Joh.5,13-15  Matt.7,7-11 
Lørdag  Fil.4,4-7   Ef.6,11-18 
Søndag  Joh.14,12-14  Luk.18,1-8 
Mandag  1.Tim.2,1-4  2.Kor.10.3-5 
Tirsdag  1.Mos.18,17-33  Jak.5,13-18 

 
 
 Det er makt i de foldede hender   Du som ber for ditt barn, dine kjære, 
 I seg selv er de svake og små:   er i forbønn fra år og til år, 
 Men mot allmaktens Gud du dem vender:  om du tålmodets lekse må lære, 
 Han har lovet at svar skal du få!   himlens bønnesvar engang du får! 
 
 Det er svar underveis,    Det er makt i de foldede hender,  
 engler kommer med bud!    når i Frelserens navn du får be! 
 Om det drøyer, det fram dog skal få! Og engang, når du livsløpet ender, 
 For det lovet jo løftenes trofaste Gud:  hvert et bønnesvar klart skal du se! 
 - Kall på meg, og du hjelpen skal få! 
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Er Gud rettferdig? 
 

 
  Les Luk.18,9-14 

 
 
Jeg må innrømme noe: Jeg forstår ikke helt Gud. Kanskje ikke et sjokk for dere... 
En av de tingene jeg ikke helt forstår, er hans definisjon av rettferdighet.  
 
Vårt samfunn er bygd opp rundt en normal, og helt nødvendig, forståelse av ordet. 

! Gjør du noe galt, så får du straff – det er rettferdig. 
! Gjør du noe bra, så får du belønning i en eller annen form – det er rettferdig. 

Tenk deg et samfunn der vi gikk på tvers av dette. Det hadde jo vært krise. Tenk deg at kriminelle skulle 
begynne å motta lønn for sitt ”arbeid”, mens mennesker som drev et samfunnsnyttig arbeid ble satt i fengsel. 
Helt absurd... Sånn kan det bare ikke fungere. 
 
Likevel merker jeg at min rettferdighetssans krasjer med Jesu lignelse i Luk.18.: 

! Jeg synes det er rett og rimelig at fariseerens gode liv burde belønnes. Han får en dom over sitt liv: Ikke 
rettferdig for Gud – ikke god nok. 

! Jeg synes også at det er rett og rimelig at tollerens kriminelle og syndige liv straffes. Han får en annen 
dom: Rettferdig for Gud – god nok. 

Hæ? Er Gud rettferdig? 
 
Kanskje vi finner svaret dersom vi går litt nærmere inn på disse to personene: 

! Fariseeren:  
- Sammenlignet seg med andre mennesker, og syntes han kom veldig godt ut. 
- Stolte på egne gode gjerninger 
- Med den holdningen kommer alle til kort∗, og Guds rettferdige dom rammer. 

! Tolleren: 
- Sammenlignet seg med Gud, og så at han hadde behov for nåde 
- Innså at egne gjerninger ikke strakk til 
- Med en slik holdning får han flytte inn i Guds nåde, og Guds rettferdige dom rammer – Jesus!∗∗ 

 
Rettferdighet er at våre synder fortjener straff. Nåde er at den straffen rammer Jesus. ☺ 
 
Sitatet: ”Min nåde er nok for deg” – Jesus, i 2.Kor.12,9 
    
 

! Hvordan forstår du ordet ”rettferdig”? 
! Hvordan kan Gud sende et godt menneske til helvete bare fordi det ikke tror, mens en som har  

ødelagt, stjålet og drept hele livet kan komme til himmelen bare ved å ”ta imot” Jesus? Er det  
rettferdig? 

! Hvem pleier du å sammenligne deg og livet ditt med, andre mennesker eller Gud?  
! Diskuter påstanden: ”I Guds rike er ikke det mislykkede fiasko, men nøkkelen til nyskapelse.” 
 
 
Utfordring: Tenk deg at du møtte Gud ved inngangen til himmelen. Skriv ned maks tre argumenter 
som taler for at du skulle komme inn, og tre argumenter som taler imot.  
Les Rom.5 

 
 

Tilbedelse: Bare på grunn av din nåde  I dine kjærlige armer er nåde å få 
bare på grunn av ditt blod   Tett til ditt bankende hjerte 
Far, får jeg lov til å komme  får jeg lov å komme nå 
bare fordi Du er god   Om du holder fram våre synder, hvem går fri? 
    Bare av nåde er fortidens feiltrinn forbi 

                                                
∗ Rom.3,9-20 
∗∗ Rom 3,21-26; 8,1 



Jarle Haugland, 2004 
 

Et liv med mål (og mening). 
 
Et nytt år er i gang, og flere av dere har allerede rukket å bryte deres gode forsett for det nye året. 
Januar kan vel med rette kalles ”de brutte løfters måned”... 31 dager der mange går igjennom en 
prosess som kan beskrives slik: Optimisme – brutte løfter – pessimisme – gi opp, og innfinne seg med 
at alt er ved det gamle. Forandring er vel ikke det mest fremtredende ordet i denne sammenhengen. 
Skal vi bare gi opp, da? Neida, det gjelder bare å huske på et par viktige ting: 
 
1. Sett deg mål som betyr noe. 
Å bli slankere, penere, sterkere, sprekere, rikere og mer vellykket gjør deg ikke 
nødvendigvis til et bedre menneske, av og til tvert imot. Dette er ikke mål som 
virkelig betyr noe!  
Paulus sier til sin venn Timoteus: ”For kroppslig øving er nyttig til lite, men gudsfrykt 
er nyttig til alt. Den har løfte både for dette liv og for det som kommer.” (1.Tim.4,8) 
Dette er ikke et anti-trenings-vers. :) Kroppen er et tempel som skal tas vare på, men 
det er viktig å ha de rette proporsjonene på ting. Det som virkelig betyr noe, er det 
som preger din og andres evighet. Hva slags mål vil du sette deg dette året? 
 
2. Hent kraft fra riktig kilde. 
Når du har satt deg et mål, trenger du krefter for å nå det målet.  Hvor finner du de kreftene? Alt for 
ofte vender vi oss innover og stoler på egne krefter. Vi oppfører oss som noen trassige unger som har 
som motto i livet: ”Klare selv!” Hvis du har planer om å prege din og andres evighet på egenhånd, kan 
du bare gi opp. Det går aldri bra. 
Les Joh.15,4-5. Her lærer Jesus oss noe enormt viktig: ”For uten meg kan dere intet gjøre.” 
 
Hvis du dette året setter deg som mål å prege din og andres evighet, og samtidig vet at det er Gud som 
må føre deg fram til det målet, da er du i gang med noe utrolig spennende! 
 
 
 

• Har du noen nyttårsforsett? Har du brutt dem? ☺ 
• Hvilke mål har du i livet? Hva er det som driver deg til å gjøre det du gjør i hverdagen din? 
• Hva tror du Gud ønsker med livet ditt? 
• Les 1.Kor.9,19-22 og 10,31-33. Hva var Paulus’ mål for sitt liv? I hvor stor grad styrte det hans 

prioriteringer? Kan vi lære noe av ham? 
• Diskuter påstanden: ” Det som virkelig betyr noe, er det som preger din og andres evighet.”  
• Er det fare for at et ønske om et målrettet liv kan føre til et slitsomt ”ta seg sammen”-prosjekt, mao 

en gjerningskristendom? Hvordan unngå det, samtidig som vi har klare tanker om hva vi (og Gud) 
vil med våre liv? 

 
 Utfordring: 
 Be Gud om å vise deg hvilke mål han har for ditt liv. Og be ham om at han er den som gjennomfører 
 sine mål i deg. Hvis du klarer det: Formuler en målsetting for livet ditt og skriv den ned. 
 Et sitat: ”I stedet for å be ”Gud, velsign det jeg gjør.”,  
  be ”Gud, hjelp meg å gjøre det du velsigner.” ”  
  Rick Warren. 
 
 Bønn: (Jacob Paulli 1902, Sangboken nr.520) 
  
 Lær meg å kjenne dine veie   Lær meg å kjenne dine tanker  Men lær meg fremfor alt å kjenne 
 Og gå dem trøstig skritt for skritt! og øves i å tenke dem!   din grenseløse kjærlighet, 
 Jeg vet at hva jeg fikk i eie,   Og når i angst mitt hjerte banker,  den som kan tusen stjerner tenne 
 Er borget gods, og alt er ditt.   da må du kalle motet frem!   når lykkens sol for meg går ned. 
 Men vil din sterke hånd meg lede,  Når jeg har tenkt meg trett til døden,  Den tørrer tåren som den skapte, 
 jeg aldri feil på målet ser,   si så hva du har tenkt, o Gud!  og leger såret som den slo. 
 og for hvert håp som dør her nede,  Da kan jeg se at morgenrøden  Dens vei går gjennom det vi tapte, 
 får jeg et håp i himlen mer.   bak tvil og vånde veller ut.   den gir oss mere enn den tok! 



 

Jarle Haugland, 2004 
 

Finn din plass – som Jesu etterfølger.  
 
Forrige gang ble du oppfordret til å finne din plass ved korset hos Jesus. Men livet med Jesus stopper ikke der. Etter sin død 
på korset stod han opp igjen, og han fortsatte sin gjerning i mennesker – helt til i dag. Her ønsker Jesus å ha deg, som en 
etterfølger som går i hans fotspor og blir preget av ham. 

 
Les Rom.5,18-6,18 (Håper du har tid til å lese dette før du går på cellegruppa. Innholdet kan være vanskelig å få 
tak i ved én gangs høytlesning.) 

 
Først et viktig bibelsk prinsipp 
Rom,5,20: ”Men der synden ble stor, ble nåden enda større!” = jo større synd, jo større nåde. 
Det er ikke slik at når synden øker og øker, må nåden til slutt gi opp og si: ”Nå makter jeg ikke mer. Synden din ble for stor.” 
For et menneske som bekjenner sin synd og lever i lyset∗, vil alltid nåden være større enn synden. 
 
Det er utrolig radikalt, og ganske risikabelt. Da kan vi jo bare fortsette å synde! Da er det ett fett hvordan jeg lever. Jeg kan 
synde så mye jeg bare vil, nåden er jo større! 
Paulus ser problemet. Bare les Rom.6,1 igjen. ”Skal vi fortsette å synde?” spør han, og gir et kort og et langt svar. Det korte 
er: ”Slett ikke!” eller ”Langt derifra!”, mens det lange finner du i de følgende versene. 
 
Dere er døde for synden 
Da du ble en kristen – i dåpen (v.3) eller ved å ta imot Jesus og tro på han i ”voksen” alder – døde du. I utgangspunktet høres 
ikke det så positivt ut. Pga. syndefallet er vi av naturen syndige og er på vei til fortapelsen. Vår natur klarer ikke å 
tilfredsstille Gud, men er veldig flink til å synde. Eneste løsningen er å tro på Jesus. Det som da skjer, er at vi flytter inn ”i 
Kristus”. Så når han dør for våre synder, så dør vi. Les v.6-7 igjen. Den som er død, kan ikke bli dømt for sine handlinger. 
Du er død i Kristus – død for synden. 
 
Dere er levende for Gud i Kristus Jesus 
Du er ikke bare død, men også levende. Forvirrende? Som kristne er vi ”i Kristus”. Vårt gamle menneske døde med ham, 
men Jesus stod opp igjen, og nå skal vi også leve med ham! For Gud er ditt gamle menneske dødt. For Gud er du levende i 
Kristus. Gal.2,20 sier: ”Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” 
 
Dette får konsekvenser 
Les v.11-14 igjen. Siden dere er døde for synden, skal dere ikke la synden herske i dere. Siden dere er levende for Kristus, 
skal dere også leve for ham! Dette skjer ikke over natten. I kristne termer kalles dette for helliggjørelse. Det finnes også et 
teologisk begrep som sier: ”Bli det du er” I Kol.3,12f finner vi et konkret eksempel: 
”Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham.” – dere er hellige. Ufortjent, bare av nåde. 
” Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, så dere bærer 
over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi 
hverandre.” – lev derfor hellig. 
 
Dere er hellige, lev derfor hellig – bli det du er. Å være død for synden og levende for Kristus får praktiske konsekvenser i 
din hverdag. Det handler om å leve for Jesus, finne sin plass som hans etterfølger og gå i hans fotspor. Ønsker du å være der? 

 
! Var det noe i denne teksten som var vanskelig, uforståelig, provoserende eller kanskje litt bra? Del tanker  

som denne teksten gav deg med de andre i gruppa. 
! Påstand: ”Du skal ikke leve hellig for å bli hellig, men du skal leve hellig fordi du er gjort hellig.” Er du enig? 

Hva er forskjellen?  
! Selv om vi er levende for Kristus, og døde for synden, opplever vi likevel at synden er en realitet i våre liv. 

Hvordan skal vi forholde oss til det? Er vi ikke gode nok kristne da? 
! Hva ligger i begrepet ”i Kristus”? Vet du om flere bibelvers som sier noe om det? 
 
 
Utfordring: Skriv ned Rom.5,20b-21; 6,11; Gal.2,20 og/eller 2.Kor.5,17 på  Post It lapper og heng de et sted du  

     leser dem. Takk Gud for hans nåde og be om at du får leve for han akkurat den dagen. ☺ 
 
 
 Tilbedelse:  

Dyraste Jesus, deg vil eg elska.     Gjev meg, å Jesus, meir av ditt tålmod,  Ta mine hender, ta mine føter! 
Like til døden elska du meg.          meir av ditt milde, audmjuke sinn!  Auga og øyra ta, Herre kjær! 
Deg vil eg lyda, deg vil eg tena,    Gjev du meg kjærleik, mot til forsaking!  Heile mitt hjarta vil eg deg gjeva. 
gjeva meg villig, Herre, til deg.     Prenta i meg ditt bilete inn!   Din, Herre Jesus, einast eg er. 

                                                
∗ Å leve i lyset vil si at du stiller deg åpen for at Gud kan lyse inn i ditt liv og peke på synd du må ta et oppgjør med. Det er ikke at du skal 
bruke tid og krefter på å lete i ditt eget liv etter synder du sikkert burde ha dårlig samvittighet for. Du skal ikke søke etter dine synder, men 
søk Gud. Så vil Den Hellige Ånd overbevise deg om synd (Joh.16,8), gjennom Bibelen, andre menneskers råd, taler, påminnelser osv. 



 

Jarle Haugland, 2004 
 

Finn din plass – ved korset 
 
Våren 2004 hadde vi en møteuke i Betlehem som vi kalte ”Finn din plass”. Der snakket vi om forskjellige deler av 
forsamlingslivet der vi ønsket at du som medlem skulle finne din plass. Dette opplegget tar for seg den ene talen, og handler 
om det viktigste stedet du overhodet kan finne din plass – nemlig ved korset hos Jesus. 
 

 
  Les Matt.27,31b-56 

 
 

Hvorfor mener jeg at det er så viktig for deg å finne din plass ved korset? Her kommer noen grunner: 
 
1. Der får du høre ”Det er fullbrakt” 
Her kommer en liten oppgave: Hvem var den eneste av de 4 evangelistene som fikk med seg at Jesus sa ”Det er fullbrakt” rett 
før han døde? Svar:___________ 
Hvorfor er det så viktig? Fordi han var den eneste av disiplene som, sammen med noen kvinner, oppholdt seg ved korset. 
Poenget er: Det er bare de som oppholder seg ved korset som får høre Jesus si ”Det er fullbrakt.” Det var nok det som Jesus 
gjorde. Han sonet all verdens synd, fullstendig! Du kan ikke bidra med noe til din frelse – Jesus har gjort alt. På korset var det 
fullbrakt! 
De fleste disiplene holdt seg på avstand, og fikk ikke høre disse ordene. På samme måte tror jeg det er mange kristne som 
lever litt på avstand fra korset. Der, utenfor hørevidde av hans ord, blir en fort litt usikker. Er jeg kristen nok? Leser jeg nok i 
bibelen? Vitner jeg nok? Synder jeg for mye? Er jeg virkelig tilgitt? Dermed blir livet et kav etter å være en ”god nok” 
kristen. Hvis du er en slik: Beveg deg nærmere korset, og hør Jesus si til deg: ”Det er fullbrakt!”, eller som Gud sier til 
Paulus i 2.Kor.12,9: ”Min nåde er nok for deg.” 
 
2. Der får du se profetiene bli oppfylt 
Høres det tørt og livsfjernt ut? Les først disse bibelvers-parene: 
Salme 22,19   –    Joh.19,23-24a 
Salme 22,8f    –    Matt.27,41-43 
Salme 22,17   –    Jesus ble korsfestet… 
Hvorfor er det så viktig å se profetiene bli oppfylt∗? Mange klarer seg sikkert greit uten, men for meg så styrker det min tro. 
Det hender noen ganger at jeg tenker at kristendommen bare er en oppfunnet religion. Ganske kreativt oppfunnet, men lite 
sannsynlig. Da hjelper det å gå til korset og se profetier bli oppfylt. Det er statistisk usannsynlig at så mange forutsigelser 
skal bli oppfylt i en person, hvis ikke han var Gud, da... 
 
3. Ved korset får du ta del i tidenes beste byttehandel 
Du gir Jesus dine synder, og får tilbake hans tilgivelse og nåde. 
Du gir Jesus den straffen du skulle ha, og får tilbake evig liv. 
Jes.53.5f sier det mye bedre enn jeg noen gang kommer til å klare. 
 
4. Ved korset får du oppleve grensesprengende kjærlighet. 
”Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner.” sier Jesus i Joh.15,13. Jesus gav sitt liv for sine fiender. 
Vi forstår vel ikke fullt ut hvor stor kjærlighet han har vist oss, men ved å oppholde seg ved korset, får vi likevel et glimt av 
denne kjærligheten. Den er grensesprengende... 

 
! Hva menes med å ”oppholde seg ved korset”? Hvordan kan du gjøre det? 
! Synes du det er for lite fokus på dette budskapet på de møtene du går? 
! Er det noen av punktene over som kan hjelpe deg i ditt liv med Jesus? 
! Har du noen opplevelser ”ved korset” som du kan dele med de andre i gruppa? 
! Diskuter påstanden: ”det er mange kristne som lever litt på avstand fra korset.” Stemmer det? Hvordan kan 
 vi hjelpe de tilbake? 
 
 
Utfordring: Skriv ned Joh.3,16; Rom.5,8 eller 1.Joh.4,10 på en Post It lapp og heng den på kjøleskapet eller på 
speilet på badet. Takk Gud når du leser lappen. ☺ 

 
 

Tilbedelse:  Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder 
  Du med amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen 
  Å, hvor vi dog passer sammen 
  Du, Guds salvede, Guds Sønn!  
      Ernst Chr. Richardt 1880 

                                                
∗ Tips: Les lidelseshistoriene i evangeliene, og deretter de henvisningene som peker tilbake på tekster i GT. Da vil du finne flere profetier 
som ble oppfylt ved korset. 



Jarle Haugland, 2005 

Forvandla liv! 
 
Jeg innrømmer det: Jeg synes reklame er gøy... men begynner å bli en tanke lei av sjampo, rynkekrem og 
bleiereklamer. De kjører den velkjente før-etter-taktikken. ”Før var håret flisete, fjeset rynkete og lille Gustavs 
rompe fuktig. Så fant jeg de rette produktene og nå smiler livet til meg!” Saklig. De har like mye troverdighet som 
en gjennomsnittlig telefonselger. (Håper jeg ikke fornærmer noen.) Likevel er det noe med denne reklameteknikken 
som er tiltrekkende. Folk vil jo ha noe som funker, og hvis produsentene kan vise til mennesker som har opplevd å 
få dekket sine behov gjennom deres produkt, er det jo genialt å bruke det for alt det er verd i en reklamekampanje. 
Men så var det dette med troverdigheten da... 
Bibelen er full av slike før-etter-historier. Og de er en tanke mer troverdige. De fikk ikke lønn eller andre fordeler 
med å stå fram med sine historier. Derimot var det mange som gikk i døden for det.  

 
Les først 2.Kor.5,17 
 

 
Her kommer noen historier fra Bibelen om mennesker som fikk forvandla liv: 
1. En samaritansk kvinne 
Jeg tror ikke hun var særlig høy i hatten, kvinnen i Joh.4, som var på vei ut til brønnen for å hente vann. Det var 
midt på dagen og veldig varmt. Ingen andre gikk ut til brønnen på denne tiden. Dermed kunne hun være trygg på at 
hun var alene. Men der feilberegnet hun kraftig, for der ved brønnkanten møtte hun Jesus, og livet ble forvandlet. 
Hennes liv ble avslørt i møte med han som vet alt, men samtidig møtte hun kjærlighet, tilgivelse og gjenopprettelse. 
”Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn i byen. Og hun sa til folket der: Kom og se en mann som har sagt 
meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?” vitnet hun, og på grunn av det fikk mange et møte 
med Jesus. Hun som unngikk folk på grunn av sin synd og deres forakt, ble nå et levende vitne for Jesus. Snakk om 
før-etter! 
2. Sakkeus 
Uærlig, grisk og foraktet. Det var ikke mye som skulle tilsi at Jesus skulle stoppe ved treet han satt i og invitere seg 
selv til besøk hos Sakkeus. Men det var nettopp det han gjorde. Og der, under måltidet med Jesus, skjedde det en 
forandring: ”Men Sakkeus stod fram og sa til Herren: Se, Herre! Halvdelen av det jeg eier, gir jeg til de fattige. Og 
har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.” Luk.19,8 Det er vel på tide å sitere en Sangbok-
sang: ”Et møte med Jesus forandrer alt!” 
3. Lasarus 
Før: død – så kom Jesus – nå: levende! (Joh.11) Sterkt vitnesbyrd? Det trengs liksom ikke så mange ord i møte med 
slike opplevelser. Livet til Lasarus var vitnesbyrd nok. ”Jeg var død – nå lever jeg. Hvem som gjorde det? Jesus!” 
4. En blind mann 
Jeg liker denne historien fra Joh.9. En blind mann møter Jesus og blir helbredet av ham. Dette liker ikke fariseerne, 
for dette skjedde på sabbaten. De oppsøker mannen og prøver å hindre han fra å fortelle at Jesus hadde gjort ham 
frisk. ”Gi Gud ære! Vi vet at denne mannen er en synder” sa de. Der er da han kommer med et utrolig bra svar: 
”Om han er en synder, vet jeg ikke. Ett vet jeg: at jeg som var blind, nå ser!”  Genialt enkelt vitnesbyrd! ”Jeg må 
innrømme at jeg ikke vet så mye om denne mannen. Dere har studert mer enn meg og bør vel vite det. Men det er en 
ting jeg er sikker på: Mitt møte med ham forvandlet livet mitt. Det skal ingen ta fra meg!” 
 
Kristendom er ikke først og fremst et sett med teoretiske læresetninger man skal slutte seg til. Det er et møte med 
den levende Jesus Kristus, som forvandler liv! 
 
 

• Les 2.Kor.5,17 igjen. Hva vil det si å være ”en ny skapning”? 
• Hva betyr Jesus for deg? Hva har han gjort i ditt liv? 
• Hvis du hadde møtt Jesus, hva ville du ha spurt han om å gjøre i ditt liv? Hva tror du han hadde gjort? 
• Er det andre før-etter-historier fra Bibelen, kirkehistorien eller din omgangskrets som du kan dele 

medgruppa? Det er ekstremt trosstyrkende å høre mennesker som har fått forvandla liv i møte med 
Jesus. 

 

Utfordring: Skriv ned din troshistorie. Hva har gjort at du er kristen i dag? Hvis ikke du er kristen: Hvorfor ikke? 
Hvem har preget deg i dine valg? Evt når tok du et bevisst valg i forhold til din tro? (Hvis det er for stor oppgave å 
skrive det ned, tenk igjennom spørsmålene i hvert fall.) 
  
 Å nåde underfull og stor        Guds nåde tok den angsten bort Om tusen år der frå oss renn 
 som fann meg i mi synd!        som synda hadde skapt  i lovsong sæl og still 
 So arm eg var,          kor det var sælt,   me like mange år har enn  

men ved Guds ord        kor det var stort   som då vår song tok til! 
eg ser som før var blind            for meg som var fortapt!           J.Newton, 1779 (o: T.Bjerkrheim) 



 

Jarle Haugland, 2003 
 

Fullkommen glede! 
 
 

 
  Les 1.Joh.1 (spesielt v.4∗) 

 
 
Hvor bra har du det? Fullkommen glede? Er det mulig? 
 
Jeg får en følelse som ligner på den jeg får når jeg mottar brev der det står: 

”Gratulerer!!! 
Du er blant de få heldige i Bergen som allerede har vunnet! Alt du trenger å 
gjøre, er å putte ditt minibankkort med kode i en konvolutt og sende til oss. 
Du vil da om få dager motta kr.500 000,- eller en flott overraskelse i posten.” 

Sannsynlig... 
 
Forskjellen på dette og 1.Joh.1,4 er at bibelverset står i – ja, nettopp – Bibelen! Og Bibelen er Guds 
ord. Og Guds ord er sant! 
 
Det er mulig å oppnå fullkommen glede! Vi skal se litt nærmere på hvordan: 

• v.1-3: ”Det er sant!” sier Johannes. Han skriver mest sannsynlig til 2. og 3.generasjons kristne. 
Dette var mennesker som ikke hadde sett Jesus fysisk, de hadde ikke levd med ham og sett 
han gjøre undere. ”Jeg var der!” sier Johannes. ”Jeg så ham, hørte ham og tok på ham – selv 
etter han stod opp fra de døde. Det er ikke eventyr, og det vi forkynner er et solid, håndfast 
fellesskap med en levende Jesus Kristus!” 

• v.5-10: Her er veien til fullkommen glede: 
o Gud er lys 
o Du er en synder 
o Den som bekjenner sin synd for Gud blir fullstendig tilgitt pga. Jesu død på korset. 

 
Kanskje ikke den mest populære og politisk korrekte veien til fullkommen glede, men den eneste... 
 

Synes du det snakkes for mye om synd blant kristne? 
 
Tror du det er mulig å oppleve fullkommen glede? Hvordan? 

 
Diskuter påstanden: ”Erkjennelse av synd er første skritt til fullkommen glede.” 
 
Har du spesielle erfaringer på dette området som du vil dele med gruppen? 
 
 
Utfordring: Be Salme 139,23-24. Dersom Gud viser deg konkrete synder i livet ditt – bekjenn 
de for ham. Deretter ber du sangen under – som en tilbedelse til han som har frelst deg! 

 
 
 Tilbedelse: 

”Takk at du tok mine byrder          Takk at du bar mine synder So vil ved korset eg standa 
eit høgfjell av skuld og av skam     betalte mi skyhøge skuld  med undring eg ser: Eg er fri! 
du bar det på skuldrane dine           med blod frå ditt fullkomne hjarta Eg skal ikkje døy, eg skal leva 
du skuldlause sonofferlam     og ikkje med sylv eller gull. med Jesus til æveleg tid!”∗∗ ∗∗ 
Trygve Bjerkrheim 

                                                
∗ I noen oversettelser står det at ”deres glede kan være fullkommen”, mens i andre står det ”vår glede”. Ikke bruk for mye krefter på å bli 
frustrert over den forskjellen. Det viser bare at oversettelse er en vanskelig ting... Om det er vår eller deres glede som er fullkommen, er ikke 
så viktig. Jeg tror uansett at alle blir glade i et slikt tilfelle... ☺ 



 

Jarle Haugland, 2003 
 

                                                                                                                                                   
 



Jarle Haugland, 2004 
 

Grensesprengende kjærlighet! 
 
Har du noen gang opplevd å bli immun mot et bibelvers? Du har hørt det så mange ganger at det bare preller av 
deg? Slik har jeg det med Joh.3,16. Jeg kan det utenat forlengs, baklengs og sidelengs (nesten...), men når jeg 
leser det, kobler som regel autopiloten inn med en gang. Jeg hører og forstår ordene, men budskapet går liksom 
ikke helt inn. Det er jo litt kjipt, for Joh.3,16 rommer et helt fantastisk budskap. Hvis noe av dere har det slik 
som meg: Be om at Den Hellige Ånd må åpenbare budskapet for deg når du nå skal lese disse versene.  

 
Les Joh.3,14-17 (vil du ha en bra link til en GT-historie, les 4.Mos.21,4-9) 
 
 

Det er lett å miste fokus som kristen. Jeg håper du får, og tar imot, mange utfordringer i kristenlivet denne 
høsten. Det er spennende, og sunt for din vekst som kristen. Samtidig er det ikke din tjeneste for Gud eller hva 
annet du kan gjøre for ham som avgjør din tilstand som kristen. Det er faktisk lett å glemme av og til. Derfor 
Joh.3,16 – en utrolig viktig basis i kristenlivet. 
 
Hva sier Joh.3,16? 

1. Opprinnelsen og initiativet til frelsen kommer fra Gud. 
• ikke Jesus – noen ganger kan det virke som Gud er den strenge og uforsonlige Gud som hater både 

synden og synderen. Så kommer Jesus inn på scenen og redder oss mennesker og mildner den strenge 
Guden. Det blir et feil gudsbilde. Initiativet til vår frelse er hos Gud. ”For så har Gud elsket verden, at 
han gav...” 

• ikke hos oss – det er ikke vi som starter prosessen til vår frelse, så kan Gud gjøre resten. Det er ikke vi 
som må finne han så han kan få frelse oss. En sang sier: ”Du behøver ikke finne meg, jeg har allerede 
funnet deg.” Se i Luk.15. Sauen forsvant – og hyrden lette etter sauen til han fant den, ikke motsatt. 
Kvinnen mistet en mynt – og hun lette etter den til hun fant den, ikke motsatt.. ”han gav...” 

2. Guds drivkraft er kjærlighet 
”For så har Gud elsket...” For noen år siden stod det i en overskrift i et ukeblad: ”Min far sa aldri at han 
var glad i meg.” Det er utrolig trist med mennesker som vokser opp med et ødelagt farsbilde. Les Jer.31,3 
hva Gud sier til deg. En evig kjærlighet som er mer enn ord – den fører til handling, ved at Jesus dør for 
våre synder. 

3. Kjærlighetens rekkevidde 
”For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn (...) for at hver den som tror...” 
Guds kjærlighet avgrenser seg ikke bare til de som elsker ham. Han elsker ikke bare de ”gode kristne” 
(utrolig dårlig uttrykk). Gud elsker de hatefulle og hjerteløse. Han elsker diktatorer, mordere og 
overgripere. Han elsker de som hater han og forfølger hans folk. Guds kjærlighet er altomfattende. 
Augustin sa: ”Gud elsker hver enkelt av oss som om han bare hadde én eneste å elske.” 

 
Hvis du har Joh.3,16 som basis i livet ditt (men først da!), kan du ta et ett-tall og sette foran verset og lese 
1.Joh.3,16. Her finner du konsekvensen av Joh.3,16 – hva får det å bety for meg og mine prioriteringer? 
 

o Hva betyr Joh.3,16 for deg? Er det andre punkter enn de over som du mener burde vært med? Bl.a. 
Hvorfor elsker Gud oss? Hva har Jesus gjort for din frelse? 

o ”Min far sa aldri at han var glad i meg.” Hva tror du en slik oppvekst gjør med et menneske? Tror 
du det også vil prege ens Gudsbilde og Gudsforhold? Hvordan? 

o Hvilket Gudsbilde formidler Joh.3,16? Stemmer det overens med ditt? 
o Føler du noen gang at du må gjøre deg fortjent til Guds kjærlighet? Tror du Gud elsker deg? 
o Joh.3,16 står i kontrast til manges oppfatning av kristendommen som en ”Du skal – du skal ikke”-

religion. Hvordan skal vi klare å formidle kristendommen som en ”nådereligion” til våre venner, 
familie osv.? 

 
1. Tenk deg at du får en mail fra en venn som ikke har peiling på kristendom. Han har av en eller 

annen grunn snublet over Joh.3,16 og spør deg hva i heiane det verset betyr. Hva svarer du i en 
kort mail tilbake? (Han orker ikke lese en lang mail...) 

2. Formuler en takkebønn (gjerne skriftlig) til Gud der du takker for det som står i Joh.3,16. 
 
 Takk for Golgata   Gud, din nåde er større enn ord kan si 
 Takk for den seier som du vant  Gud, din nåde, den viser meg min verdi 
 Takk at ditt blod renser meg  En ufattelig pris har jeg kostet deg 
 Takk at du stor opp igjen  Gud, din nåde er liv for meg 



Jarle Haugland, 2004 
 

Hold fokus – på opprykk! 
 
I sesongen 2004 var Start (som fortsatt er et fotball-lag...) utrolig nok et 1.divisjonslag. Men det varte ikke lenge. 
De rykket opp, og opprykket var sikret 5 runder før sesongen var over. Mitt opprykk er også sikret – for 2000 år 
siden. Jeg måtte bare ta imot Jesus for å få del i dette opprykket. Jeg skal til himmelen! 

 
Les Kol.3,1-4 
  
 

”La deres sinn være vendt mot det som er der oppe.” Det er en utfordring i et samfunn der alle prøver å få din 
oppmerksomhet. Reklame, media, skole, venner og familie vil alle ha sin bit av livet ditt. (De 2-3 siste bør også 
få en del oppmerksomhet...) Midt oppi dette sier altså Paulus at vårt sinn skal være vendt mot noe helt annet. 
Midt i hverdagen, der livet leves, skal vi ha fokus på himmelen! 
 
Er det mulig? Ja, jeg tror det. Det betyr ikke at vi skal lukke oss ute fra denne verden, men leve midt i verden 
med et himmelperspektiv på hverdagen. Hva vil det si? Kanskje det kan sammenlignes med å ta på seg solbriller. 
Er det gult glass, blir omgivelsene farget gult. Er det blått glass, blir omgivelsene farget blå, osv. Tar du på deg 
”himmelbrillene” – dvs. å ha fokus på himmelen midt i livet ditt – blir din hverdag farget av det.  
 
Hvordan holde fokus på himmelen? 
Aldri glem at ditt hjemland er i himmelen (Fil.3,20), ikke her! Minn deg stadig på det, skriv Fil.3,20 på en lapp 
der du ser det, les bibelvers som handler om himmelen, la bønnen ha et himmelfokus, ikke la materielle ting ta 
styringen over livet ditt. De får du ikke med deg likevel... 
Kanskje dere skal ta en liten bibelsekvens på cellegruppa nå? Her kommer noen bibelvers dere kan lese og 
snakke om: Matt.6,19-21, Matt.24,35-44, 1.Tess.4,15-18, Hebr.11,13-16, Åp.21,1-5 
 
Konsekvenser av et tydeligere himmelfokus i livet ditt: 
a) Du gleder deg til Jesus kommer igjen → kristenlivet får en ny dimensjon 
b) Du blir preget av Guds rike og ikke av verden  
c) Det er viktig for deg å ha et rett forhold til Gud, å ikke gjemme på syndene → tilgivelse, større trygghet i 

møte med Gud og mer glede i kristenlivet! 
d) Problemer får et nytt perspektiv (1.Pet.1,3-6) og gleder en annen dimensjon (De er bare en forsmak på 

himmelen!) 
e) Du forstår mer av hvor viktig det er å få folk med seg til himmelen. Ditt misjonsengasjement stiger 

proporsjonalt med ditt himmelfokus.  
 

o Tenker du noen ganger på livet etter døden? Hvordan føles det? Hvorfor? 
o Hva forbinder du med himmelen? Hva venter du å møte der? Hva gleder du deg mest til?  
o Hva betyr det at vi har vårt hjemland i himmelen? 
o Hvordan mener du vi best mulig kan la våre ”sinn være vendt mot det som er der oppe.”? 
o Hvordan reagerer du på bibelversene over? Er de relevante for ditt liv? Er de trøstende eller 

skremmende? Eller er det bare ord uten betydning for deg? Kommer du på noen flere bibelvers 
som handler om himmelen? 

 
Utfordring: Les bibelversene på dette arket minst en gang til før neste gang. Og be Gud om å gi deg 
himmelfokus i livet ditt. 
 

1. Å, hvor salig det skal blive  3. Gud skje lov, snart får jeg tage 5. Vær frimodig, du skal vinne 
når Guds barn får komme hjem,  avskjed fra min vandring her,  veien frem til hvilens hjem! 
ingen kan den fryd beskrive  slippe fri fra sorg og plage,  Jesus alltid ha i sinne, 
å få bo i himmelen!   komme hjem til himlen der,  løft ditt blikk mot himmelen: 
¦: Skue Jesus, skue Jesus   ¦: og i evig, evig glede   ¦: Jesus kommer, ja, han kommer 
 når han henter sine hjem. :¦  være Herren Jesus nær! :¦   snart og henter sine hjem! :¦ 
 
2. Å, hvor salig, å, hvor salig  4. Der vi slipper skilles mere, Svening Johansson 1880, Tønnes Dahle 1885 
å få tro på Jesus her,   ingen tåre felles der, 
men dog enda mere salig   ingen sorger der skal være 
å få se ham som han er!   herligheten kommet er. 
¦: Være hjemme, være hjemme,  ¦: Å den dagen, å den dagen, 
 fri fra sorger og besvær. :¦  give Gud den snart var nær! :¦ 



Jarle Haugland, 2004 
 

Hold fokus – på Jesus! 
 
Jeg må innrømme at dette temaet er inspirert av Tom Nordlie. For dere som ikke vet hvem han er: Skaff dere et liv... 
(Han er trener i IK Start, Norges storlag!) Han er utrolig opptatt av at spillerne på Start skal holde fokus på oppgavene 
sine, og ikke på alle andre ting. Som de fleste andre toppidrettstrenere og –utøvere, vet han at dette er utrolig viktig. 
Det er forresten ikke bare i idrett dette gjelder. Det er kanskje ikke rart at veimyndighetene reagerte når det første gang 
kom opp digre reklameplakater fra H&M med reklame for undertøy (for kvinner, vel og merke). Det var en fare for at 
noen sjåfører mistet fokus på veien... Hva da med fokus i kristenlivet? Er det en fare for at vårt åndelige blikk flakker? 
Jeg tror det. Derfor: Hold fokus! 

 
Les Matt.14,22-33 
 
 

Dette må jo sies å være en ganske fantastisk historie. Ganske artig å lese den heller nøkterne beskrivelsen i v.29… 
Tenk å ha vært den som fikk seg en ”gå på vannet”-tur! Kanskje ikke det er så utenkelig som vi tror. Om ikke vi får gå 
en fysisk tur på vannet, tror jeg at Gud ofte kaller oss til tilsvarende opplevelser i våre liv. Derfor kan vi kanskje lære 
noe av dette, og vi tar vann-turen i 4 etapper: 
 
1. Å gå ut av båten. 
 ”Hvis du vil gå på vannet, må du komme deg ut av båten.” het en bok som kom ut for ikke så lenge siden. Egentlig 

ganske selvsagt, men ganske vanskelig å etterleve. Det er alt for lett for oss kristne å holde oss i båten. Det stormer 
jo der ute, men her er det sånn passe fredfullt og trygt. Problemet er at Jesus ikke befinner seg i båten. Han står 
utforbi og sier ”kom”. Det er ikke fornuftig å gå på vannet. Tvert imot. Og vi har jo fått fornuften for at den skal 
brukes. Problemet er når den roper så høyt til oss at vi ikke hører Jesus kaller oss til å gå på vannet. Våger vi å gå 
når Jesus kaller? Eller har vi i det hele tatt et fokus på Jesus, så vi registrerer hans ”kom” til oss? 

2. Å gå på vannet 
 Det må ha vært ganske kult! Tenk å ta et skritt over ripa, ut på vannet, og så synker du ikke! Jeg skulle ønske at 

alle kristne fikk seg noen ”gå på vannet”-turer, opplevelser med Gud som sprenger fornuftens grenser. Slike 
opplevelser kommer først ved at du våger å gå ut av båten. Og der – midt ute på vannet – tror jeg det er lettere å 
holde fokus på Jesus, for der trenger vi han. I båten klarte vi oss. Her ute på vannet synker vi uten Jesus. Det er en 
slik tilstand Gud ønsker å ha oss i, der vi er nødt til å ha fokus på Jesus, eller går det galt. 

3. Å synke 
 Kanskje ikke fullt så kult som det forrige… Selv der – midt ute på vannet – der en skulle tro at Peter var 100% klar 

over at Jesus styrer dette, klarte han å miste fokus. Hvorfor? Det sier egentlig ikke denne teksten. Han ble redd når 
han så bølgene, men hvorfor begynte han i det hele tatt å se på de? Han burde jo ha fokus på Jesus. Kanskje han ble 
for selvtilfreds? ”Se på meg! Jeg går på vannet!” Det er en fare når livet med Gud går ”bra”, du begynner å 
fokusere på din egen prestasjon, mister fokus på Jesus og begynner å synke. Husk: Det er ikke du som bærer deg 
på vannet, det er ikke vannet som bærer deg (selv om det ser slik ut), men det er Jesus som bærer deg. Hold fokus! 

4. Å bli løftet opp igjen 
 Ikke for å bli forkastet som kristen, men for å få en ny start med en ny retning – satt av Jesus. Les Joh.20,19-22 om 

hvordan Jesus møter disiplene etter at alle har sviktet ham. De ble løftet opp igjen, fikk sitt fokus på Jesus fornyet, 
og ble sendt ut for å gi andre et nytt fokus på Jesus. Det kalles nåde – himmelsk nåde. 

 
Hold fokus på Jesus! 
 

o Hva kan ta bort vårt fokus på Jesus?  
o Hvordan kan vi holde fokus på Jesus i vår hverdag? 
o Hva tror du det innebærer for deg å ”gå på vannet” med Jesus? Er det konkrete utfordringer Jesus kaller 

deg til? 
o Diskuter påstanden: ”Det er alt for lett for oss kristne å holde oss i båten. Det stormer jo der ute, men 

her er det sånn passe fredfullt og trygt.” Stemmer det? Hvorfor er det slik? Er det greit at det er slik? 
o Tror du at Jesus kan løfte deg opp igjen når du har sviktet? Har du opplevd det noen gang? 

 
 Det var vel ikke meg du mente, Herre,    Du vet jo at jeg har min begrensning. 

den gang du stod på fjellet og sa ”Gå!”?  Du vet hvor lett det er å gi opp. 
”Gå ut med ordet mitt til hele verden!”  Dessuten tror jeg ikke at jeg passer 
Det var vel ikke meg du tenkte på?   - jeg har jo alltid vært en rotekopp. 
 
Du vet jo om alt jeg har å gjøre.   Men om det nå var meg du mente, Herre, 
Du kjenner til hvor opptatt jeg er.   så ber jeg deg om mot til å si ”Ja!” 
Dessuten har jeg sikkert ikke evner   Jeg vet at du vil gi meg det jeg trenger, 
for slike store oppdrag som det er!   hvis bare jeg tør gjøre som du sa. 

Elisabeth Aanje 1985 



Jarle Haugland, 2004 
 

Hold fokus – på oppdraget! 
 
Hvorfor lever du som du gjør? Hvorfor studerer du det du gjør? Hvorfor jobber du der du jobber nå? Hvorfor går 
du i menigheten din? Hvorfor vil du tjene Gud? 
Fordi alle andre gjør det? Fordi andre forventer at du skal gjøre det? Fordi alle i familien din har gjort det? Fordi 
det bare har blitt slik, en vane, liksom? Eller fordi det er gøy? Fordi det tifredsstiller dine behov? For å spørre på 
en annen måte: Hvilket fokus har du i livet ditt? Hvilket fokus tror du Gud vil gi deg? 

 
Les Matt.28,16-20 
  
 

Uansett hvilke tanker og planer du har for ditt liv, tror jeg Guds planer for deg sprenger dine forventninger og 
ambisjoner. ”Jeg vil at du skal være en viktig del av en verdensvid plan for å gjøre alle folkeslag til disipler!” 
Les dette en gang til. Det gjelder faktisk deg... Det er det fokuset Gud ønsker at du skal ha for livet ditt. Vi må 
ikke miste dette fokuset! Et fokus på oppraget. Her kommer noen historier fra Bibelen om noen som hadde dette 
fokuset. 
 
1. Mark.2,1-12 
4 menn med et tydelig fokus på oppdraget: ”Kameraten deres måtte bli båret fram til Jesus!” Tenk hvis de 
underveis hadde mistet fokus og glemt hvorfor de bar vennen sin. ”Hvorfor gjør vi dette?” hadde de sagt til 
hverandre. ”Vi er sikkert ute og lufter kameraten vår. Vi går hjem igjen.” Kanskje de til og med hadde vært 
fornøyd med dagens innsats. Problemet er at kameraten ikke hadde blitt hjulpet. Av og til føler jeg at vi kristne i 
dag oppfører oss mer som om vi er på en luftetur, enn det likner en målrettet operasjon for å føre mennesker til 
Jesus. De 4 mennene i Mark.2 var så fokusert at et fullt hus ikke stoppet dem. De slo hull i taket! Slik er det når 
fokuset er rett. Da går en nye veier hvis det er nødvendig for å føre mennesker fram til Jesus. 
2. Luk.15,3-7 
Idet hyrden oppdaget at den ene sauen var borte, fikk tjenesten hans et nytt fokus: Finn sauen! Der ble hans 
ressurser satt inn. Han forlot de 99 andre sauene og lette og lette til han fant sauen. Igjen: Tenk hvis hyrden 
hadde mistet fokus på oppdraget. Han hadde gått ute i skogen og plutselig stoppet opp. ”Hvorfor gjør jeg dette? 
Ja ja, jeg har jo hatt en fin skogtur” hadde han kanskje tenkt og gått hjem igjen. Jeg frykter at vårt arbeid ofte 
likner mer på en skogtur enn en målrettet leteaksjon. Det startet kanskje med et tydelig fokus, men ett eller annet 
sted på veien forsvant det, og du gikk hjem. Du hadde hatt en fin skogtur, men sauen var ikke funnet. Hyrden 
mistet ikke fokus. Han lette til han fant sauen... 
3. Apg.4,18-20 
Bakgrunnen her er at Peter og Johannes er tatt til fange av Det Høye Råd fordi de forkynte om Jesus i Jerusalem. 
Se på svaret deres! De var så fokusert på oppdraget at de var villige til å gå i døden for det. Opp igjennom 
historien er det tusenvis av mennesker som har vært villige til å miste livet for å fullføre oppdraget Jesus gav. Jeg 
er ofte redd for å miste ansikt... 
 
Dette var 3 historier fra Bibelen om å ha fokus på oppdraget og konsekvensene det kan få. Hvor er ditt fokus? 
Kanskje akkurat nå, når du leser dette, er det tid til å stoppe litt opp i livet og be Gud om å gi deg Hans fokus for 
ditt liv. Et fokus som går ut på å ”finne sauen”. Et fokus som gir uante, spennende konsekvenser. Et fokus som 
kan være med befolke himmelen! Hold fokus på oppdraget! 
 

o Hvilket fokus har du i livet ditt? Hva er det som styrer din hverdag? 
o Hvilket fokus tror du at Gud vil du skal ha? 
o Har du tanker om hvordan vi skal klare å føre mennesker fram til Jesus? Må vi slå ”hull i taket” 

fordi det ikke går an å komme inn den vanlige veien? Hva vil det si i 2004 å ”slå hull i taket”? 
o Diskuter påstanden: ” Jeg frykter at vårt arbeid ofte likner mer på en skogtur enn en målrettet 

leteaksjon.” Stemmer det? Hvordan kan det evt. endres? 
o Er du villig til å miste livet – eller i det minste miste ansikt (mao. drite deg ut)  – hvis det er 

nødvendig for å fullføre oppdraget Jesus gav oss? 
 

Utfordring: Ta en hyssingstump (eller kjøp et P.U.S.H.-armbånd), knytt den rundt armen og la det bli 
en påminnelse om at du skal huske å be for dine ikke-kristne venner. Det kan bli første skritt til å få 
Guds fokus på ditt liv. 
 
Jesus, her er jeg, send meg. 
Jeg vil leve mitt liv i tjeneste for deg 
Jesus, her er jeg, send meg.        A.Børud 



Jarle Haugland, 2004 
 

Hva Gud ikke kan. 
 
”Hvis Gud er allmektig, så må han kunne skape en stein som er så tung at han ikke klarer å løfte den. Men hvis 
han ikke klarer å løfte den, så er han ikke allmektig lenger.”  
 
Forstod du den? Jeg synes den er litt fascinerende, og har egentlig ingen løsning på dette problemet. Tingen er 
bare det at med en gang vi skal prøve å plassere hele Guds allmakt inn i vår lille hjerne, vil vi få problemer som 
ikke kan løses. Av og til må vi bare si: ”Dette skjønner jeg ikke, Gud. Jeg forstår ikke at du er allmektig, jeg 
forstår ikke alt som skjer. Likevel velger jeg å satse på at det er sant at du har all makt i himmel og på jord.”  
På tross av mange spørsmål, er jeg overbevist om at Gud er allmektig. Punktum. 
 
Likevel finnes det ting Gud ikke kan! Bibelen snakker om to ting som handler om hukommelse. 
 
Han kan ikke glemme – deg.   
 
 Les Jes.49,13-16 
 
”Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte?” Stopp litt! Bibelverset er ikke 
helt ferdig, men jeg må bare si noe her. Av naturlige årsaker er jeg ikke mor. Jeg kan aldri helt forstå hva en mor 
føler for sitt barn. En kjærlighet som gjør det helt usannsynlig at hun noensinne skal glemme barnet sitt. Sjansen 
for det er vel egentlig tilnærmet lik null.  
Likevel fortsetter Gud: ”Og selv om en mor kan glemme (Det er jo helt usannsynlig!), så vil aldri jeg glemme 
deg.” Er ikke det bare litt vanvittig bra!?! Gud, som er allmektig, han som er sjef over hele universet, han som 
har kontrollen over hele denne gigantiske pakka, han glemmer aldri lille deg! Han klarer det ikke! Gud lover 
ikke at du alltid skal føle dette. Av og til er han frustrerende utydelig i livet. Likevel har han lovt at han er der, og 
Gud kan ikke lyve. (Ojsann! Her kom visst en ting til som ikke Gud kan…) 
Gud kan ikke glemme deg. 
 
Han kan ikke huske – dine tilgitte synder. 
 
 Les Jes.44,22 og 43,25 
 
(”kommer jeg ikke i hu ”= husker jeg aldri mer) 
Har du opplevd å komme til Gud for hundre-og-n’te gang med den samme synden og si: ”Unnskyld, Gud. Det 
skjedde ennå en gang…” Da svarer Gud omtrent slik: ”Hæ? Hva mener du med ”ennå en gang”? Jeg kan ikke 
huske noe slik gang.” Gud kan ikke huske tilgitte synder!  
I Salme 103,12 står det: ”Så langt som øst er fra vest, så langt tar han våre synder bort fra oss.” 
Hvor langt er det fra øst til vest? Ja, riktig – uendelig langt! Så ufattelig fullstendig tilgir Gud!  
 
Takk din allmektige Gud for at han ikke kan alt! 
 

• Er det noen av disse to punktene som taler inn i din livssituasjon nå?  
• Er det enkelt å være trygg på at Gud ikke har glemt deg i din hverdag? Hvordan kan vi bli mer 

bevisst på det og stole på at Gud er med? 
• Har vi behov for Gud i hverdagen vår? 
• Vet du om andre bibelvers som sier noe om Guds tilgivelse? Del gjerne med gruppa dersom du har 

spesielle opplevelser knyttet til spesielle vers. 
• Hvorfor er det så nøye med tilgivelse?  
• Har vi behov for tilgivelse? 

 
 Utfordring: Ta to Post-it-lapper e.l., skriv ”Gud har ikke glemt deg.” og ”Du er tilgitt av Gud.” og fest 
 lappene på kjøleskapet eller andre steder der du ofte ser dem. Send en liten takk til Gud hver gang du 
 leser lappene.  
 
  
 Bønn: 
 Du omgir meg på alle sider        Når min veg går gjennom tette skodda      Når mi tru er svak og motet sviktar 
 og held meg fast i di hand.       nær ved bratte stup og djupe vatn,          og eg kjenner kalde redslevindar. 
 Du omgir meg på alle sider      då er du nær meg på alle sider,          Då veit eg trass alt at du er nær meg, 
 og held meg fast i di hand      ja du leier gjennom vatn           du har lova vere med kvar ein dag 



Jarle Haugland, 2004 

Hvorfor lese i Bibelen? 
 
I Bibelen møter vi Gud som taler til oss. 
Det er ganske sterkt! Gud er ikke en fjern Gud. Har du noen gang tenkt at det hadde vært spennende å møte Gud 
og få snakke med han? I Bibelen får du møte ham, den allmektige! Han har skrevet et brev til oss, uttrykt 
gjennom mange forskjellige forfattere. Og det er faktisk mye mer enn et brev. Det er ikke slik at Gud en gang 
gav oss Bibelen, og ferdig med det. Han taler fortsatt til oss gjennom sitt ord! Bare spør mennesker som har fått 
et møte med en levende Gud gjennom bibelen. 
Hva ønsker han å si oss, da? Enormt masse, bl.a. utrykker han sin grenseløse kjærlighet til oss (Jer.31,3; 
1.Joh.4,10), han viser oss veien til frelse og evig liv (Joh.3,16; Rom.10,9f), han rettleder oss (Salme 119,9.105; 
2.Tim3,16f) og han viser oss sin omsorg (Jes.41,10; 46,4). Egentlig kunne denne listen fortsatt leeeeeeenge. Kort 
sagt: Å lese i Bibelen er å ha fellesskap med Gud! 
 
Bibelen er kilden for vår tro – Rom.10,13-17 (spes v.17). 
Hvis kontakten med den kilden kuttes, dør troen ut. Kristentroen din er et liv som trenger stadig tilførsel av 
næring, og det er ikke uvesentlig hva slags næring. I Jer.2,13 står det om Israelsfolket som hadde forlatt Gud – 
kilden med det levende vann og gått over til å drikke av sprukne brønner – menneskelagde brønner som ikke 
hadde rent vann og som før eller siden gikk tom. For mange er det en beskrivelse som passer inn i deres liv i 
Bergen anno 2004… Hvilken kilde drikker du av? 
 
Utgangspunkt for et disippelliv – Jak.1,22-25. 
”Det hjertet er fullt av, det taler jo munnen.” står det i Matt.12,34. Jeg vil utvide det og si ”Det hjertet er fullt av, 
gjennomsyrer hele ditt liv.” Hva er ditt fysiske hjerte fullt av? Forhåpentligvis blod… Hvor befinner blodet seg i 
kroppen din? Overalt! Når du leser bibelen, går ordene inn i hjernen din. Den Hellige Ånd flytter det ned i hjertet 
ditt (gjør bibelen til noe mer enn intellektuell kunnskap), og Guds ord sprer seg rundt i kroppen din. Føttene går 
Guds veier, hendene viser Guds omsorg til andre, munnen sier ord fra Gud til de som trenger det osv. Joda, du 
har fortsatt det gamle mennesket i deg som ønsker alt annet enn det Gud ønsker, men jo lenger du lever med Gud 
og jo mer du blir fylt av Hans ord, jo mer blir livet ditt preget av ham. Og du blir en disippel som følger sin 
Herre. 
 
Åj! Nå ser jeg at det blir for lite plass til alt det jeg hadde lyst til å ha med. Sånn er det når en skriver om bibelen. 
Den er en uuttømmelig kilde… 
 
Likevel: Det er ett vers dere må lese sammen; Hebr.4,12. Bibelen er vårt sverd  
– våpen i kampen mot det onde (se hvordan Jesus bruker Guds ord i møte med djevelen i Matt.4,1ff). 
– og sverdet som setter oss fri fra det som binder. 
Bibelen er mer enn ord som er satt sammen i setninger. Det er en levende bok! En eller annen har sammenlignet 
det med skapelsen av mennesket: 

Gud tok jord, formet det til et menneske, blåste sin ånd inn i det, og det ble liv. 
Gud tok ord, formet det til en bok, blåste sin ånd inn i det, og det ble liv! 

Bibelen har forandret uendelig mange menneskers liv – og evighet, og den kommer fortsatt til å gjøre det! 
Hvorfor? Fordi det er en levende bok, Guds Ord! 
 

• Hvordan forstår du det at Bibelen er ”en levende bok”? 
• Hva er din hovedgrunn til å lese i Bibelen? 
• Har du et favorittbibelvers, eller favorittbok? Hvorfor nettopp det? 
• Diskuter påstanden: ”Bibelen er kilden for vår tro, og hvis kontakten med den kilden kuttes, dør 

troen ut.” Er det for unyansert sagt? Er det for hardt å si noe slikt? Er det sant? 
• Hvis Guds ord skal gjennomsyre livet ditt, hvilke konsekvenser vil det få for dine studier/jobb, 

forhold til venner/kjæreste/ektefelle, din fritid osv? 
 

Utfordring: Følg denne leseplanen de neste to ukene: 
Onsdag  Salme 1   Matt.4,1-11 
Torsdag  Jer.15,16  Hebr.4,12 
Fredag  Joh.4,10-14  Salme 119,89.105.130 
Lørdag  Salme 119,9-16  Ef.6,11-18 
Søndag  Rom.10,13-17  Jer.2,13; Joh.7,37f 
Mandag  Matt.7,24-27  Jak.1,22-25 
Tirsdag  Esek.3,1-3.10  2.Tim.3,14-17  



Jarle Haugland, 2006 
 

Kristus i sentrum 
 
Er det behov for å ha et slikt tema i cellegruppene? Er ikke det bare sløsing med tid? Jeg tror ikke det. 
Jeg tror vi mennesker av naturen har en egen evne til å plassere Kristus utenfor sentrum. Selv vi som 
ønsker å følge ham, klarer fra tid til annen å plassere Kristus i periferien av våre liv.  
Her er to holdninger jeg tror preger samfunnet i dag: 

1. Mennesket er i sentrum 
Alt var så greit før Kopernikus kom… Før denne unge mannen, Nicolaus Kopernikus dukket opp i 
1543, kunne vi skryte av å være universets sentrum. Kan du tenke deg? Universets sentrum! ”Alt annet 
dreier seg om oss,” sa de. ”Vi står like fast som en rusten skrue. Vi er det faste holdepunktet i 
tilværelsen. Planeter, sol og stjerner – alt snurrer rundt oss. Vi står fast som fjell.” 
Kan du tenke deg? Kunne tro de var bergensere… Vi er de bææææste i væææærden, de bææææste i 
univæææærset… 
Så kom irriterende Kopernikus og påstod at solen var sentrum i vårt solsystem. Det var sjokkerende! 
Det tok lang tid før de tankene fikk gjennomslag, men omsider var jorden dyttet ned av universets 
trone. Dette kalles for ”den kopernikanske revolusjon”. 
Det er lenge siden nå. 
 
Jeg tror det er på tide med en ny kopernicansk revolusjon. Rett og slett fordi vi 
mennesker har klatret opp på tronen igjen. Ikke i solsystemet eller universet, men i 
vår tilværelse – i vår hverdag. ”Det er meg det handler om!” er grunntonen i det 
naturlige mennesket. ”Fordi jeg fortjener det!” forteller reklamen og signaliserer at 
du og dine behov skal være sentrum i ditt liv. Vårt samfunns Fader Vår starter: ”La 
mitt navn holdes hellig, la mitt rike komme, la min vilje skje.”  
Vi oppfører oss som måker som skriker ”skaha, skaha, skaha!”… 
Dette preger vårt kristenliv også: 
”Gi meg de møtene jeg vil ha. Gi meg et fellesskap jeg trives i. Gi meg det jeg vil ha, Gud. 
Ellers kutter jeg deg ut, eller blir i hvert fall sur på deg…” 
Det er meg det handler om… 
 
Vi trenger en copernicansk revolusjon. 
Jeg er ikke tilværelsens sentrum – Gud er. 
Han er skaperen, den allmektige, en evige og uforanderlige 
Den treenige Gud er den som er sentrum i universet og vil være sentrum i våre liv. 
Derfor lærte han oss Fader vår slik: Ditt navn, ditt rike, din vilje. 
Han ønsker å forandre våre liv fra å være egosentriske til å bli teosentriske eller 
kristosentriske, med Kristus i sentrum. 
 

2. Det finnes ikke noe sentrum 
En annen vanlig holdning vi møter i dag er at ”du har din tro og jeg har min tro. Det er mange veier til 
Gud” I et pluralistisk samfunn finnes det rett og slett ikke noe sentrum. Hvert eget menneske har sitt 
eget lille sentrum, en tro, et livssyn som tilværelsen snurrer rundt. 
Inn i et slikt samfunn er det utrolig viktig å fremheve Kristus som alfa og omega, begynnelsen og 
enden, som troens opphavsmann og fullender og som veien, sannheten og livet.  
NB! Det er utrolig viktig å leve dette budskapet ut i livet vårt. Å snakke om Kristus som sentrum i våre 
liv har ingen verdi dersom vi ikke lever med Kristus som sentrum i våre liv. 

 
Les (alle!) disse bibelversene i gruppa:  
Jes.44,6; Kol.1,14-18; Joh.14,1-6; Joh.6,66-69; Matt.16,24-26; Matt.11,28-30; Åp.22,13 
 
• Var det noen av disse bibelversene som opplevdes som bra eller utfordrende? 
• Hva tror du kan hindre at Jesus blir sentrum i våre liv? 
• Hvordan la Jesus bli sentrum i ditt liv? Klarer du det selv? 
• Hvilke konsekvenser får det dersom Jesus blir sentrum? Blir livet kjedeligere, tyngre eller 

bedre? 
• Diskuter påstanden: ”Å snakke om Kristus som sentrum i våre liv har ingen verdi dersom 

vi ikke lever med Kristus som sentrum i våre liv.” Er det en relevant problemstilling? 



Jarle Haugland, 2006 
 

Kristus i sentrum (2) 
 
Til hjelp for å forstå og lære at Kristus er sentrum, har Bibelen gitt oss flere preposisjoner i tilknytning til 
omtalen av Kristus. Bibelen snakker bl.a. (direkte/indirekte) om ”i Kristus”, ”under Kristus”, ”til Kristus”, 
”gjennom Kristus” og ”på Kristus”. Små ord i seg selv som tydeliggjør at Kristus er han alle ting dreier seg om. 
Her er første preopsisjon: 
 
Gjennom Kristus 

Dere kjenner kanskje til denne illustrasjonen. Den symboliserer skillet mellom Gud 
og mennesker som kom pga menneskenes synd. I oss selv har vi ikke mulighet til 
fellesskap med Gud, men Kristus gjenopprettet kontakten ved sin død på korset. Han 
er veien, som han sier i Joh.14,6 
I 1.Tim.2,5-6 sier Paulus at Kristus er vår mellommann. Et godt begrep på hvem 
Kristus er for oss. 
 

Les Joh.1,1-14 og Hebr.1,1-3 
 

a) Gjennom Jesus ser vi hvem Gud er 
Jeg vet at mange av oss kristne maser om det før hver jul, så nå tar jeg det i etterkant: Det er et faktum at julens 
budskap er forsvunnet i utrolig mye julestæsj. Masse glitter og fjas og kjas og mas. (bra setning ☺). Selv vi 
kristne har blitt immune mot det egentlige budskapet der vi koser oss med fin julemusikk og tenker på det søte 
barnet i den varme stallen. Hallo!? Det luktet sauedritt i stallen! Jeg tror vi har glemt at julen er en feiring av en 
unik hendelse. Det var ikke bare en stor mann, en stor profet eller en fredsforkjemper som ble født. Det var Gud 
som ble menneske. Det er ganske rått! ”…og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra 
sin Far, full av nåde og sannhet.” Gjennom Kristus ser vi hvem Gud er. Gjennom Kristus får vi se Guds 
herlighet, hans nåde og hans sannhet. Vi trenger ikke skape en Gud i vårt eget bilde. Vi trenger ikke gå og lure 
på hvem Gud er, om han er god, fjern, nær, tilgivende, kjærlig eller likegyldig. Gjennom Kristus har vi sett Guds 
kjærlighet, og gjennom Kristus har Gud kommet nær. 
”Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen”: På samme måte som vi kjenner sola gjennom 
solstrålene, skal vi få kjenne Gud gjennom Jesus. Lyst til å bli kjent med Gud? Gå til Jesus og les bibelens 
vitnesbyrd om ham.. 
 
b) Gjennom Jesus er vår vei til frelse 
I GT fortelles det ypperstepresten som en mellommann som skulle bære frem offer for folkets synder. Dette var 
en ufullkommen soning som måtte gjentas igjen og igjen – som et bilde på det som skulle komme. Jeg har lest at 
i tabernaklet eller tempelet var det ingen sitteplasser. Hvorfor ikke? Fordi prestene aldri ble ferdig med sin 
offertjeneste. Dag etter dag, år etter år gjorde de sin tjeneste som ufullkomne mellommenn. De kunne ikke hvile 
fra den tjenesten. Les Hebr.10,11-12. Kristus har satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. Hvorfor?  Fordi han er 
ferdig med sin oppgave! Hans soning for verdens synder er fullført og fullkommen. Kristus kom med det 
fullkomne offer, så nå har han rett og slett satt seg. Gjennom ham har vi fri adgang til Gud! Gjennom Kristus får 
vi fullkommen tilgivelse og frelse! (Hebr.10,14) 

 
”Guds åpenbaring er fullkommen i Kristus og det bibelske vitnemål om Kristus. Det ville vært nedsettende overfor 
Kristus å legge til noe ord fra oss selv til dette fullkomne ord. Guds forsoning er fullstendig i Kristus og hans 
forsoningsverk på korset. Det ville vært nedsettende overfor Kristus å legge til noen gjerning fra oss selv til dette 
fullførte verk. Slik er det vi ser det. Det er et spørsmål om Kristi ære, og det ligger i den første preposisjonen vi har 
sett nærmere på. For hva vi enn vet om Gud, det vet vi gjennom Jesus Kristus. Hva vi enn har mottatt fra Gud, har 
vi mottatt gjennom Jesus Kristus. Så æren er Guds gjennom Jesus Kristus vår Herre!” J.Stott, ”Kristus i sentrum” 

 
Luther har kalt dette for sola scriptura (skriften alene som vår autoritet) og sola gratia (nåden alene som vår 
frelse). 
 

• Hva vil det si at Kristus er vår mellommann? 
• Hva kan vi lære om Gud gjennom Jesus? Kom med 5 viktige kjennetegn på Jesus. Stemmer det 

med ditt bilde av Gud også? 
• For å bli kjent med Gud, må vi bli kjent med Jesus. Hvordan skjer det? 
• Hva betyr det for deg at Jesus har ”satt seg (…) for alltid”?  
• Les.Joh.10,9 og Joh.14,6. Hvordan passer dette inn i holdningen om at det finnes mange veier til 

Gud?  
• Hvordan preger Luthers lære om ”Skriften alene” og ”Nåden alene” deg i ditt kristenliv? Får det 

konsekvenser for deg? Hvordan? 



Jarle Haugland, 2006 
 

Kristus i sentrum (3) 
 
Forrige ark så vi at gjennom Kristus er vår vei til å se hvem Gud er og vår vei til frelse. 
Hebreerbrevet forteller at Kristus har satt seg ved Guds høyre hånd for alltid, siden hans 
soning er fullkommen. Siden han har satt seg, er det også meningen at vi skal sette oss. Ikke 
hvor som helst, men på den grunn som holder uansett. Derfor er dagens preposisjon ”på”: 
 
På Kristus 
Dette gir oss grunn til ransakelse og hvile. 
a) Ransakelse 

Les Matt.7,24-27 
Dette er historien om to hus - et bygd på sand og et bygd på fjell. Det er absolutt mulig 
at husene så helt like ut, men stormen vil avsløre om grunnen holder.  

Det utfordrer oss til å gå i oss selv. Du kan lure mange med en kristen maske, kristen tjeneste 
og kristen livsstil, men en dag vil det vise seg om din grunnmur holder. Hva bygger jeg mitt 
liv på? Har du bygd ditt liv på Kristus eller på egeninnsats? Har du bygd ditt liv på egne valg, 
eller lar du Guds ord til oss i Bibelen styre deg? Er det Jesus eller du som er sentrum i ditt liv? 
Les Salme 139,23-24 og la det bli en bønn for ditt liv. 
b) Hvile 

Et menneske som bygger sitt liv på Kristus, får en stødig og fast grunn for hvile.  
Les Ef.2,1-10 (spes. v. 8-9) 
Det som er så genialt med dette er at vi flytter hele grunnlaget for vår frelse fra oss 

selv (ustabile) og over til Kristus (som er den samme, i går, i dag, ja, til evig tid). 
Og vi skal få hvile 
John Paton var misjonær på Ny Hebridene på 1800-tallet. I sitt arbeid med å oversette 
Johannesevangeliet, stoppet han med en stor utfordring allerede i det 12. verset. Hvordan 
skulle han oversette det greske ordet ”pisteuo eis”, som betyr å tro/stole på? Det fantes ikke 
noe ord for dette på denne folkegruppens språk. De var kannibaler, og tillit var fraværende – 
naturlig nok… Paton hadde en nøtt: Hvordan oversette ett av de viktigste begrepene i 
Bibelen? Mens han satt i stolen ved skrivebordet og jobbet med dette, kom tjeneren hans inn. 
”Hva gjør jeg nå?”, spurte Paton. ”Du sitter ved skrivebordet”, var svaret på spørsmålet. 
Deretter løftet Paton beina og lente seg tilbake i stolen sin. ”Hva gjør jeg nå?”, spurte han. Da 
brukte tjeneren et verb som betyr ”Å lene med hele sin vekt på.” Dette brukte Paton for å 
oversette ”tro”. Og vi som har ordet ”tro” i vårt vokabular kan lære utrolig mye av ham… Å 
tro på Kristus betyr å lene med hele sin vekt på ham. 
Du trenger ikke holde Gud oppe 
Du trenger ikke holde din tro oppe 
Du trenger ikke holde deg selv oppe 
Du skal få hvile på Kristus – vår faste klippe. 
 
På Krisus 
- skal vi få bygge våre liv 
- skal vi få hvile ut 
 

• Kan du med egne ord forklare forskjellen på de to husene (og byggherrene) i Matt.7? Hvem er disse 
to i Bergen 2006? 

• Les Jak.1,22-25. Hva kan disse versene lære oss om de to husene i Matt.7? 
• Hva tror du menes med ”Du trenger ikke holde Gud oppe. Du trenger ikke holde din tro oppe. Du 

trenger ikke holde deg selv oppe.”? Er det en relevant problemstilling? 
• Hvordan ville du forklart tro til en person som ikke hadde hørt om kristendommen? 
• Finn bibelvers som sier noe om tro. Hva sier de om hva tro er? 
• Les Matt.11,28. Er det lett å leve dette ut i praksis? 



Nærmere Gud. Nærmere hverandre. 
 
Et semester i ungdomsarbeidet vårt hadde denne overskriften som visjon. Kanskje dette kan være en visjon for 
livet ditt også?.  
 
Nærmere Gud. 
 
Helt fra begynnelsen av Bibelen ser vi at Gud ønsker fellesskap med menneskene. Han skapte et paradis der han 
kunne være sammen med Adam og Eva, men de spiste av det ene treet, og ødela på den måten fellesskapet. Gud 
ønsket fellesskap med sitt folk, Israel. De sviktet gang på gang, men gang på gang tok Gud dem til seg igjen. Det 
var en grunn til at Jesus døde på korset: For å opprette den ødelagte kontakten, slik at vi skulle ha mulighet til å 
leve i fellesskap med Gud 
 
! Les Luk.15,3-7   

Har du opplevd noen ganger å bli ”funnet/møtt” av Gud? Del opplevelsen med gruppen. Var det en 
frelsesopplevelse, var du på vei bort fra Gud, men ble stoppet, eller var det rett og slett et guddommelig 
møte i din hverdag? 

 
Når vi har tatt imot Gud, og på den måten kommet inn i hans nærhet, så ønsker han at denne kontakten 
opprettholdes og forbedres. Kristenlivet kan sammenlignes med en park. Du kan gå rett innenfor gjerdet og sette 
deg ned. Du er i parken, men fy, så kjedelig det blir i lengden! Det ser mer spennende ut utforbi gjerdet. Parken 
blir finere og finere jo lenger inn du kommer, men det vet du ikke så lenge du oppholder deg ute ved gjerdet. Du 
må erfare det ved å bevege deg innover. 
Gud har kalt oss til å vokse ”i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus” (2.Pet.3,18). Han har kalt 
oss til å stadig bli mer kjent med han, oppdage nye sider ved han og bli tryggere på hva vi har i han. 
 
! Les Ef.3,16-19   

Det er rimelig innholdsmettet, så kanskje dere må lese det et par ganger. Hva sier dette verset dere? Kjenner 
dere en lengsel etter det Paulus ber om? Jeg tror faktisk det hadde vært et vanvittig kick å oppleve bare en 
brøkdel av ”hva bredde og lengde, høyde og dybde her er”, og å ”bli fylt til hele Guds fylde”! 

 
Nærmere hverandre 
 
I det vi ble kristne, ble vi et lem på Kristi legeme (1.Kor.12,12+27). Med det bildet i bakhodet, blir det vanskelig 
å holde sin tro for en privatsak. Gud har ikke kalt oss til å kjøre et sololøp som kristne. Vi er kalt inn til 
fellesskap med ham og med hverandre. De første kristne fikk høre fra ikke-kristne: ”Se, hvor de elsker 
hverandre!” Det utfordrer oss! Egentlig tror jeg ikke jeg trenger å skrive så mye mer om dette. Les heller 
bibelversene som står under: 
 
! Joh.13.34-35 

Joh.17.21-23 
Fil.2,1-4 
Kol.3,12-15 
(Det finnes haugevis av bibelsteder som formaner oss til kjærlighet og fellesskap mellom de kristne, men 
dette får være nok for denne gang…) 
Hvilken konkret betydning har disse versene for deg?  
Er du en faktor i det kristne miljøet som er med og øker ”kjærlighetsnivået”?  
Hvordan kan det igjen bli kjærligheten som kjennetegner oss kristne imellom? Kom med forslag og vær 
kreative! 

 
! Har du opplevd noen endring i livet ditt det siste året/halvåret?  

Har du kommet nærmere eller lenger bort fra Gud? 
Føler du at du er en del av et fellesskap der du kan både gi og få? 
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Stilling ledig! 
 

 
  Les Matt.20,1-7 

 
 
”Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?” – det er stilling ledig i Guds rike... 
 

                                      
 
 
”Han sa da til disiplene: "Høsten            ”Og da han så folkemengden,       Han sa til dem: "Følg meg, så  
er stor, men arbeiderne få. Be          syntes han inderlig synd på dem,      vil jeg gjøre dere til  
derfor høstens herre sende ut          for de var forkomne og       menneskefiskere!" Matt 4, 19 
arbeidere for å høste inn grøden              hjelpeløse, som sauer uten hyrde.”  
hans."” Matt.9,37-38          Matt.9,36 
 
Er du klar til tjeneste? 
 
NB! Husk hva Jesus sa: ”Uten meg kan dere intet gjøre.” 
 
 

1. Sier Gud noe til deg gjennom bibelversene over? Del det med gruppen. 
2. Hvorfor er det så viktig å finne seg en tjeneste i Guds rike? 
3. Hvilke evner har Gud gitt deg som menneske? Eller: Hva er du flink til? (Glem  

Janteloven et øyeblikk...) 
4. Hva slags nådegave(r) tror du at du har? 
5. Diskuter påstanden: ”I vår tjeneste for Gud er det alltid en stor fare at vi stoler mer på  

egne ferdigheter enn på Guds kraft.” 
 
 
Ekstra bibelvers til selvstudium: 

• Joh.15,1-8; Fil.4,13; 2.Kor.12,9; Luk.5,1-11 
 
 
 
Utfordring: Fyll ut: ”For tiden er min tjeneste i Guds rike å ______________.” 
          Samsvarer det med din nådegave? 

 
 
 
 Bønn: ”Gjør mitt liv til en lovsang til deg, Fader. 
  La hver tone lyde ren og klar 
  Ta mitt liv, gjør det slik som du vil ha det. 
  Jeg vil leve til ære for deg, Far” 
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Tid til tjeneste! 
 

Tid 
Jesus er nå tretti år og skal begynne sitt offentlige virke. I løpet av noen få år skal all verdens synd gjøres opp for – 
sones. Men Guds sønn har ikke tid. Han har overtatt styringen i tømrerbedriften og har masse arbeidsoppdrag. Jesus 
går med planer om utvidelse av bedriften, kanskje også ta litt etterutdanning. Guds rike på jord. Gud synlig iblant 
menneskene. Guds kraft til å sette mennesker i frihet og gi evig liv – men Guds sønn har ikke tid...1 
 
Likegyldig 
En stund senere kommer fariseerne og de skiftlærde til Jesus med en kvinne som er grepet i hor og sier til ham: 
”Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. 
Hva sier nå du?” Jesus sier ingen ting. Han bare bøyer seg ned og skriver med fingeren på jorden. De fortsetter å 
spørre, og Jesus retter seg opp og sier oppgitt: ”Det er ikke mitt problem. Hva denne kvinnen har gjort angår ikke 
meg. Ikke bry meg med slike ting. Jeg har viktigere ting å gjøre.” En kvinne med behov for nåde, tilgivelse og noen 
som kunne hjelpe henne til å starte på nytt – men Guds sønn er likegyldig... 
 
Personlig komfort 
33 år gammel befinner Jesus seg i Getsemane, den lille hagen utenfor Jerusalem. Han skal snart korsfestes. Han tar på 
seg verdens straff. Jesus kjenner at dette koster – for mye, og ber: ”Ta dette beger fra meg. La meg slippe.” Gud 
svarer, henter han hjem til himmelen og oppdraget mislyktes. I Kristus skulle Gud forsone verden med seg selv, men 
det kostet for mye ... Jesus var ikke villig til det personlige offer det ville medføre. Ingen ble frelst – det kostet for 
mye ... 

 
Å vri slik på bibelhistorier føles nesten blasfemisk. Å si at Jesus, Guds sønn, ikke hadde tid til å frelse oss, var 
likegyldig i møte med de fortapte og ikke var villig til å betale prisen det kostet å betale vår synd, er en 
fullstendig forvrengning av hvem Jesus var og er. Problemet er at det alt for ofte stemmer på hans legeme – Guds 
kirke på jord, i hvert fall her i Norge. Det finnes alt for mange legemsdeler (les: kristne mennesker) som sier nei 
til å bringe videre frelse, tilgivelse og evig liv til verden. De har ikke tid, de bryr seg ikke og/eller det koster for 
mye av deres personlige komfort. 
Samtidig står Gud med et blødende hjerte for alle mennesker som lever borte fra fellesskapet med ham. Jesus, 
den gode hyrden, går konstant og leter og leter etter den ene sauen som forsvant fra flokken.2 Så lenge det 
fortsatt er mennesker som er på vei til fortapelsen, kan han aldri unne seg ro. Tør du la denne ”hellige uro” prege 
ditt liv? 
 
Veien ut 
Hvis vi er ærlige med oss selv, må vi vel innrømme at alle oss kunne ha brukt mer tid, brydd oss mer og forsaket 
mer av vår komfort for å tjene Gud. Vi kunne alltid ha blitt bedre ... Dermed starter strevet og jaget etter å bli en 
”bedre kristen” – eller vi gir rett og slett opp hele greia. Her kommer en viktig ting: Gud ser ikke etter perfekte 
mennesker - de finnes ikke. Han ser etter hjerter som er overgitt til han. Med det menes mennesker som ønsker å 
la Gud styre alt.  Det er en utrolig farlig fallgruve, å skjerpe seg for å fjerne den dårlige samvittigheten du 
kjenner i møte med slike ord. Ikke prøv på det. Alt for mange har stanget hodet i veggen ved å prøve å fikse 
kristenlivet på egenhånd. Bær det fram for Gud. Egoisme og likegyldighet er ting som må tilgis, ikke fikses på – 
og tilgivelse kommer kun ved å levere syndene fra seg til Jesus. ”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast 
og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.”3 
 
 

• Les Matt.7,19 og diskuter påstanden: ”Å ikke ha tid, ikke bry seg og ikke orke er ikke god frukt.” 
Stemmer det med din oppfatning at mange kristne ikke har tid, ikke bryr seg eller ikke orker å tjene 
Gud med sitt liv? Hvordan reagerer du personlig på påstanden over? 

• Tror du det er en fare for at et slikt fokus på vår tjeneste kan føre til en strevekristendom der Guds 
nåde er nesten fraværende? Hva kan vi gjøre for å unngå det, samtidig som vi bevarer utfordringen 
til tjeneste? Kan 2.Kor.12,9 være til hjelp? 

 
Utfordring: Dersom Gud har pirket borti et ømt punkt gjennom denne teksten: Bruk litt tid alene med 
Ham og bekjenn dine synder. Han tilgir! 

                                                
1 Augland, Kolltveit, Gossner; Bli mindre for å bli større; s.39 
2 Luk.15,1ff 
3 1.Joh.1,9 

 


