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Det handlar om å vera åndelege 
foreldre som kan hjelpa barn 
og unge til å verta modne 
menneske som kan tena andre. 
Det handlar om å bry seg om 
heile mennesket og hjelpa folk 
å verta heile og sterke, så dei 
kan vera med å bera andre sine 
bører. Alle foreldre bør sjølvsagt 
vera åndelege foreldre, men 
det å vera åndelege fedrar 
og mødrer er ikkje avgrensa 
til eigne biologiske barn. Det 
handlar om å vera noko for 
andre. Det handlar om å hjelpa 
dei å veksa og modnast. Det 
handlar om å hjelpa menneske 
til å finna sin plass og si teneste 
i det kristne fellesskapet og i 
storsamfunnet.

Familien er den viktigaste 
byggjeklossen i samfunnet. 
Mange forstår det ikkje endå, 

jamvel om det er innlysande at det 
er slik. Samfunnsutviklinga viser oss 
at om heimane sviktar, står andre 
samfunnsinstitusjonar makteslause med 
store problem i fanget. Sjølvsagt vert 
familielivet i stor grad forma av rådande 
politiske ideologiar og påverknad i 
skule og utdanning. Måten politikarane 
legg tilrettes for familiane til å fungera 
godt saman, er avgjerande for familiane 
si utvikling. Hadde politikarane forstått 
kor viktig familien er, kor viktig det er 
at far og mor og barn har trygge kår, 
ville ein kanskje prioritert annleis. I dag 
er det vanskeleg for ein familie å leva 
på ei lønn. Forholda er slik at begge 
foreldre helst må ut i arbeidslivet om 
dei skal kunna forsørgja barna etter 
vanleg standard. Dei som er vakne kan 
sjå at dette er ei utvikling som fører til 
ei undergraving av familien som ein 
trygg og varm institusjon, og gjer det 
vanskelegare for foreldra å vera alt dei 
ønskjer for barna sine.

Fars rolle i familien er utsett i dagens 
samfunn med frigjering og likestilling og 
såkalla ”millimeterrettferd” kor alt skal 
vera likt fordelt. Vi treng å gjenreisa den 
bibelske farsrolla i heimane. Det vil gjera 
det lettare for mor å vera ei god mor og 
det vil verta tryggare å vera barn! Gud 
har gjort far til konge, prest og profet i 
heimen. Det er på tid at kristne menn tek 
ansvar, arbeidar hardt, legg livet sitt ned 
og tener kone og barn slik Gud vil. Det 
er dette Bibelen kallar å elska kona si og 
barna sine.

Foreldreansvaret er noko alle foreldre 
må vera medvetne om for mange vil ta 
det frå dei og overføra det til statlege 
institusjonar. Kristne har til alle tider 
vore i fremste rekkje for å sloss for 
foreldreretten og foreldreansvaret. 
Denne kampen går for fullt i vår tid 
også. Det gjeld å vera vakne. Heile 
framtida til vår sivilisasjon står på spel! 
Foreldre har rett og plikt til å oppseda 
barna sine til tru og lydnad. Foreldre har 
ansvar for barna si vokster og utvikling 
på alle område av livet. Foreldreansvaret 
er eit stort ansvar som Gud har lagt på 
alle foreldre. Vi må ta det på alvor!

Åleineforeldra står i store utfordringar i 
samfunnet i dag. Serleg fordi dei ofte vert 
ståande så heilt åleine! Det er eit stort 
ansvar og vanskeleg arbeid å oppseda 
barn åleine. Det kristne fellesskapet kjem 
her inn som ei hjelp med store resursar. 
Det kristne fellesskapet vert som ein 
storfamilie kor alle hjelper kvarandre. 
I dag veks svært mange barn opp i 
familiar med berre ein av foreldra. Dei 
slit med utfordringar på mange område, 
ikkje minst økonomisk. Det er om å 
gjera at kristne er vakne og ser ansvaret 

sitt for å hjelpa dei som er åleine med 
foreldreansvaret. Åleineforeldre sit inne 
med store menneskelege resursar og vi 
må innretta oss slik at dei kan frigjerast 
til teneste for fellesskapet i staden for å 
verta køyrd fast i den harde kampen for 
å overleva.

Oppdraget vårt er oppseding og 
oppbygging. Vi skal gjera barn og 
unge i stand til å møta livet sine mange 
utfordringar på ein god måte. Vi skal 
hjelpa unge menneske til å ta ansvar i 

samfunnet. Vi skal hjelpa folk å verta 
som dei skal, slik dei er meint å vera, så 
dei kan tena Guds plan og byggja gode 
samfunn. Oppsedinga legg grunnvollen 
for utvikling og framtid. Oppsedinga sår 
frø som vil gro og bera frukt. Difor er det 
så viktig at vi veit kva vi sår, for det vi 
sår skal vi hausta!

TEKST: ERLING THU 
et@krinet.no

Å fostra til modnad 
– å utrusta til teneste

"Alle foreldre bør sjølvsagt vera åndelege foreldre, men 
det å vera åndelege fedrar og mødrer er ikkje avgrensa til 
eigne biologiske barn"
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Oppseding er ikkje noko som 
hender av seg sjølv eller som 
går i mange retningar. All 
oppseding har klare mål om å 
formidla verdiar, vaner, seder 
og å byggja ein god karakter 
inn i menneske som let seg 
forma og utvikla til noko 
betre enn dei no er. Tanken 
bak all oppseding er at det 
finnest noko godt, eit flott 
ideal, eit mål å strekkja seg 
ut mot. Alle som arbeidar med 
oppdraging og oppseding ser 
føre seg gode skikkar, nyttige 
vanar, høvisk oppførsel, eller 
styrande verdiar som rettferd, 
ærlegdom, truskap, godleik, 
omtanke osv. som dei ønskjer 
at dei dei har ansvar for skal 
gjera til sine eigne.

Vi finn det same i Bibelen. Når Gud 
gjev oppdragaransvar til nokon, 
kjem han alltid med klare mål 

dei skal prøva å nå i oppsedargjerninga 
si. Det er dette vi skal prøva å sjå litt på i 
denne artikkelen: Målet for oppsedinga. 
Jamvel om det vi seier går direkte på 
det å oppseda barn, har vi eit større 
perspektiv i tankane med det vi seier om 
oppdraging. Oppseding og opplæring er 
eit oppdrag det kristne fellesskapet har i 
forhold til alle kristne og til menneske i 
samfunnet ein er ein del av.
 Vi har andre stader i dette nr. 
av Folk teke opp foreldreretten og 
foreldreansvaret til å oppseda barna 
til tru og lydnad. No vil vi berre 
understreka at det kristne fellesskapet er 
sanninga støtte og grunnvoll og har som 
oppgåve i verda å halda oppe det som 
er sant og rett og skapa grunnlag for eit 
fritt samfunn som byggjer på rettferdige 
lover som vernar om menneskelivet. 
I denne samanhengen forstår vi at vi 
har eit oppsedaransvar i forhold til 
storsamfunnet som vi ikkje må ta lett på.

Utvalt til å velsigna alle ætter på 
jorda ved å oppseda til å gå på 
Guds veg
Då Gud kalla Abraham til å forlata 
sitt eige land for å fara til eit land som 
Gud skulle visa han langt borte, sa han 
at han skulle vera velsigna og verta til 
velsigning slik at alle ætter på jorda 
skulle verta velsigna i han (1.Mos.12,1-
3). Denne lovnaden vart stadfesta mange 
gongar både til Abraham, Isak og Jakob. 

Men vi oppdagar at det er vilkår knyta 
til denne lovnaden. Gud sa:
 Abraham skal då verta til eit stort og 
sterkt folk, og i han skal alle folk på jorda 
velsignast. Til det har eg valt han ut at han 
skal by sønene og etterkomarane sine å halda 
seg til Herrens veg og gjera rett og skil, så 
Herren kan la Abraham få det han har lova 
han.” (1.Mos.18,18-19)
Her ser vi at Gud seier at han kan berre gje 
Abraham det han har lova, om Abraham 
byr barna og alle etterkomarane sine å 
halda seg til Herrens veg og gjera rett og 
skil. Ei rett oppseding er med andre ord 
heilt nødvendig om alle ætter på jorda 
skal få del i den velsigna Gud ønskjer 
dei skal få del i. På denne bakgrunn kan 
vi også forstå kvifor Guds fiendar gjer 
alt dei kan for å undergrava ei målretta 
oppseding og gjev det stygge namn som 
overtramp, brot på menneskerettane og 
barnemishandling!
 Vi har følgt våre seks barn gjennom 
den offisielle norske skulen og vore 
med på tallause samlingar for foreldre 
og ganske mange avslutningsfestar. Eg 
har meir enn ein gong vorte forskrekka 
av det som både lærarar og skuleleiarar 
har sagt om det målet dei har for skulen 
sitt arbeid med barna. Det har vore langt 
frå den kristne formålsparagrafen som 

skulen i si tid hadde. Difor forstår eg 
godt dei som startar kristne skular som 
kan hjelpa til ei god oppseding i tillegg 
til formidling av kunnskap.
 Legg merke til det Gud seier 
Abraham er utvalt til å gjera: ”Han skal by 
sønene …”. Det vil seia at oppsedinga må 
skje med fast, men mjuk hand. Foreldre 
har ansvar for å oppdra barna sine til å 
halda seg på Herrens veg, å leva etter 
Guds gode lover og forordningar. Dei 

skal ikkje berre koma med forslag eller 
milde råd. Foreldre er sett til å utøva 
autoritet over barna sine når dei oppsedar 
dei til å gjera rett og skil! Barn som veks 
opp i kristne heimar skulle aldri vera ein 
del av ein forhandlingsgenerasjon, som 
forhandlar om alt og må forstå alt før 
dei vil lyda! Kristne foreldre må utøva 
autoritet på rett måte så barna lærer å gå 
på Herrens veg og lyda dei som er over 
dei i Herren. Det er foreldra sitt ansvar 
å formidla at noko er godt og noko er 
vondt, noko er rett og noko er galt. Det 
finnest evige og absolutte sanningar som 
ingen kjem utanom om dei vil lukkast i 
livet. Difor må barna læra Gud å kjenna 
så dei har eit fast punkt å orientera seg ut 
frå i ein verden kor alt anna er i endring 
og synest å gå i oppløysing.
 Det er eit mål for oppseding at 
menneske går på Guds vegar og lever 
etter hans gode lover. Dette vil dei 
berre gjera om dei lærar å verdsetja det 
Gud seier oss i sitt ord er verdt å setja 
høgt. Oppseding er å formidla desse 
verdiane så dei vert bygd inn i det indre 
verdigrunnlaget som eit menneske ber 
med seg og som styrer alt det dette 
mennesket gjer.

Målet med oppsedinga

"Her ser vi at Gud seier at han kan berre gje Abraham det 
han har lova, om Abraham byr barna og alle etterkomarane 
sine å halda seg til Herrens veg og gjera rett og skil"
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Oppseding og rettleiing etter 
Herrens vilje
Apostelen Paulus formanar fedrane til 
ikkje å vekkja sinne og trass hjå barna, 
men heller gje dei oppseding og rettleiing 
som er etter Herrens vilje (Ef.6,4). Guds 
ord seier at vi skal læra barna å velja den 
rette vegen medan dei er unge slik at dei 
ikkje vik av frå han då dei vert gamle 
(Ord.22,6). Det er verdt å merka seg at 
apostelen Paulus seier at Guds nåde 
oppsedar oss til å seia nei til gudløyse og 
verdslege lyster så vi kan leva i sjølvtukt, 
rettferd og gudsfrykt (Tit.2,12).
 Desse tre bibelorda seier oss noko 
veldig viktig. For det første må vi 
foreldre forstå at om vi går fram på feil 
måte oppnår vi berre å vekkja sinne og 
trass, og då har vi mislukkast. Då må vi 
audmjuka oss og be Gud om nåde til å 
oppseda barna på Guds måte. Foreldre 
har rett å by barna sine å gjera det rette, 
og dei har plikt til å starta veldig tidleg 
med å gjera det! Men foreldre må ikkje 
utøva autoritet på ein vilkårleg eller 
autoritær måte, for då undergrev dei sin 
eigen gudgjevne autoritet! Den myndige 
nåden har stor oppsedande verknad!
 For det første må foreldre sjå 

på barna sine som gåver frå Gud 
(1.Mos.33,5; Sal.127,3) som dei har fått i 
si varetekt for å oppseda til å gå på Guds 
veg og tena han. For det andre må vi 
forstå at dei råd som Herren gjev oss om 

å oppseda barn er veldig gode og trygge 
å følgja. Det er dumt å tru at vi kan gjera 
ting på betre måtar enn Guds måtar. La 
oss sjå på nokre råd frå Herren:

1. Fortel dei om 
Guds store gjerningar
Då Herren fria Israels folket ut av 
trældomen i Egypt, sa han at israelittane 
skulle fortelja om hans store teikn og 
velgjerningar for dei (2.Mos.10,2;). Det 
same finn vi mange andre stader i Guds 
ord. Salmisten seier det slik: ”Det vi har 
høyrt og kjenner til, det våre fedrar har 
fortalt oss, det døl vi ikkje for deira born. 
Vi vil fortelja til ætta som kjem, om Herrens 
herlege verk og hans velde, om alle dei under 
han har gjort” (Sal.78,3-4). 

Det er viktig å fortelja barna om Guds 
undergjerningar og storverk slik vi finn 
forteljingane i Bibelen. Dei treng å få sin 
identitet hjå jenter og gutar, kvinner og 
menn, som trudde Gud og var trufast 

mot han, i dei bibelske forteljingane. 
Likeeins treng dei å høyra frå foreldra 
si vandring og opplevingar med Gud og 
verta styrka i sin identitet som ein del av 
Guds folk i vår tid, som står i ein ubroten 
samanheng med Guds folk i Bibelen.
Det er vanskeleg å overvurdera verdien 
av forteljinga om Guds gjerningar i 
oppseding. Vi må hjelpa barna å sjå 
seg sjølv som ein del av Guds store 
gjerningar og ta del i den store forteljinga 
om Guds gjerningar i vår tid.

2. Prenta Guds ord og 
dei ti boda inn i barna
Gud gav Israelsfolket klare påbod om 
å læra barna Guds ord og lov ved den 
måten dei tala om boda på heime, når 

"Guds ord seier at vi skal læra barna å velja den rette 
vegen medan dei er unge slik at dei ikkje vik av frå han 
då dei vert gamle"
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dei var ute og gjekk, når dei la seg og 
når dei stod opp (5.Mos.11,19). Likeeins 
skulle dei fortelja om koss dei fekk dei 
ti boda overgjeve med serskilt påbod 
om å læra dei til barna (5.Mos.4,9-14). 
Faktisk skulle dei prenta Guds ord og 
dei ti boda inn i barna (5.Mos.6,4-9). 
Formålet var sjølvsagt at både foreldre 
og barn skulle leggja vinn på å leva etter 
Herens bod. Då ville det gå dei vel og dei 
ville verta mange og leva lenge i landet 
(5.Mos.6,2-3).

3. Sei at dei må halda 
boda og leva etter Guds ord
Det er ein stigande intensitet i 
formaningane om å formidla Guds ord 
til den oppveksande slekta. På slutten 
av livet sitt bruker Moses veldig sterke 
ord: ”Legg dykk no på hjarta alle desse orda 
som eg i dag har tala til åtvaring for dykk. 
Og sei frå til borna dykkar at dei skal halda 
alle boda i denne lova og leva etter dei. For 
dette er ikkje tome ord, men sjølve livet for 
dykk. Held de dei, skal de få leva lenge i det 
landet de tek i eige når de går over Jordan” 
(5.Mos.32,46-47). Noko av det same 
alvoret finn vi då David la på Salomo sitt 
hjarta å tena Herren (1.Krøn.28,9-10).

Målet for oppsedinga og formidlinga 

av Guds ord er at etterkomarane våre 
lever i samsvar med Guds vilje slik han 
er framstilt i Bibelen og at dei er i stand 
til å læra dei komande slektene å gjera 
det same!
 Han gav sine bod i Jakob og sette ei 
lov i Israel. Den baud han våre fedrar å 
gjera kjend for sine born. Han ville at den 
komande ætt, dei born som sidan vart fødde, 
skulle læra lova å kjenna. Så skulle dei stå 
fram og kunngjera henne for sine born, for at 
dei kunne setja si lit til Gud og ikkje gløyma 
Guds gjerningar, men nøye halda hans bod. 
(Sal.78,5-7)

Så det mennesket som høyrer Gud 
til, kan verta som det skal!
Ved hjelp av Guds ord oppsedar vi barna 
våre til å verta menneske som høyrer 
Gud til, og vi oppsedar alle som høyrer 
Gud til å verta som dei skal, dugande til 
all god gjerning (2.Tim.3,16-17)! Desse 
orda understrekar endå ein gong kor 
viktig Guds ord er i oppsedinga. Om vi 
forsømer å gje barna og den komande 

slekta ei grundig undervisning i Guds 
ord, då undergrev vi all oppseding, for 
då har ikkje oppsedinga ein urikkande 
grunnvoll å byggja på lenger. Utan 
eit fast fundament vil alle seder gå i 
oppløysing.
 Når vi bruker Guds ord i oppsedinga 
kan vi ha håp om å hjelpa barn og vaksne 
til å verta som dei skal, verta fullkome 
førebudde, koma i rett skikk, så dei fullt 
ut kan makta si oppgåve i livet og vera 
fullt rusta og klar til innsats for det gode. 
Denne lange setninga er eit samandrag 
av fleire ulike omsetjingar av 2.Tim.3,17 
og viser ganske klart kva oppsedinga 
handlar om. 
 Det handlar om å koma i rett skikk. 
Det handlar om å vera førebudd på livet 
med sine mange vanskar og utfordringar. 
Det handlar om å vera utrusta til å makta 
dei oppgåver ein møter i kvardagen, 
- på skulen, på universitetet, på 
arbeidsplassen, i politikken, i kulturlivet, 

ja på alle område av samfunnet. 
 Det handlar om å oppseda folk 
til å takla livet på ein god måte, så dei 
kan vera nyttige samfunnsborgarar som 
tener det samfunnet dei er ein del av, og 
gjera det til ein betre plass å vera for alle 
menneske. 
 Ei kristen oppseding kan difor 
ikkje vera ei snever religiøs oppseding! 
Den kristne oppsedinga er brei og har 
med heile mennesket å gjera. Ei kristen 
oppseding har som mål å gjera folk heile 
på alle område slik at dei meistrar livet 
med alle sine uventa utfordringar! 

TEKST: ERLING THU 
et@krinet.no

"Målet for oppsedinga (…) er at etterkomarane våre lever 
i samsvar med Guds vilje (…) og at dei er i stand til å læra 
dei komande slektene å gjera det same!"
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Da Gud skapte mann og kvinne 
førte han dem straks sammen 
i en pakt kalt ekteskapet. Guds 
plan var at barn skulle vokse 
opp i et trygt og stabilt forhold 
der far og mor demonstrerte 
trofast paktskjærlighet.Både 
far og mor er like viktige i Guds 
plan. I denne artikkelen vil jeg 
likevel sette søkelyset på fars 
oppgave. Faktum er at hver 
eneste Far representerer Gud 
overfor sin familie. Spørsmålet 
er om vi som fedre er gode 
eller dårlige representanter. 
Jeg vil våge påstanden at et 
av de største problemene i 
vår tid er fedre som gir et galt 
bilde av Gud og som svikter sin 
oppgave!

Gud som far
Det siste verset i det gamle testamentet 
forteller oss at nasjoner blir reddet 
fra ødeleggelse når Gud får berøre 
fedrenes hjerter1. Fedrenes respons til 
Gud er avgjørende for hvordan barna 
skal reagere. Gud forventer at fedrenes 
hjerte vendes til barna. Bare da vil barnas 
hjerter vendes til fedrene. 
 Vi er privilegerte som får kjenne 
Gud. Han er først av alt en fullkommen 
Far. Hans uttrykte ønske er å ha en 
stor familie2. Derfor kan vi gå til Guds 
ord for å se hvordan en familie kan 
fungere. Familierelasjoner oppstod 
i himmelen i Guds eget vesen. Gud 
innstiftet ekteskapet og familien, det er 
ikke bare en av flere samlivsformer som 
mennesker har utviklet. 
 Jesus ble sendt til jord for å gjøre to 
ting. På den ene siden skulle han betale 
for våre synder, så vi kunne bli tilgitt og 
forsonet med Gud. På den andre siden 
skulle han åpenbare ”Gud som far” og 
gjøre oss til en del av hans familie. 
I sin siste bønn3 som disiplene var vitne 
til, sa Jesus to ganger: ”Jeg har åpenbart 

ditt navn for dem”. Hvilket navn var det 
jødene ikke hadde kjent og som Jesus 
åpenbarte for disiplene? Det var navnet 
far! Han demonstrerte Gud som far, ved 
sin undervisning og ved måten han 
levde mellom dem mens han var på jord. 
Han sa til dem: ”Jeg er veien…..til Far4! 
Gud har nå talt til oss i Sønnen!5 Det er 
en far som taler, og det er annerledes 
enn åpenbaringen som kom gjennom 
profetene. Annerledes ved at Jesus i alt 
han gjorde demonstrerte Far, ikke bare 
ved det han sa, men ved det faktum 
at han var en sønn. Budskapet var det 
samme, men åpenbaringen større. Det 
var dette fariseerne ikke tålte. Jesus var 
den eneste som kunne bringe denne 
åpenbaringen6, og fariseerne raste og tok 
ikke imot. Religion kan aldri fatte dette. 

Gud er Jesu Kristi far, og vår far. Paulus 
bøyde sine knær og bad til Far. Han er 
opphavet til alt familieliv, alt farskap, 
alt som heter barn i himmelen og på 
jord. Det nære, personlige og kjærlige 
forholdet som var mellom Far og Sønn 
fra før skapelsen, har Jesus nå ført oss 
inn i ved sin død og oppstandelse.

Fedre som viser kjærlighet
Når alt skjer normalt, lærer mannen 
å være en god ektemann før han blir 
far. Oppgaven for mann og kvinne 
i ekteskapet er å være et bilde på 
universets største kjærlighetsdrama, 
forholdet mellom Kristus og menigheten. 
Gud vil demonstrere sin kjærlighet i flere 
dimensjoner. Først vises den i en intim 
kjærlighet mellom ektefeller. Deretter 

Fars rolle i familien

"Hans uttrykte ønske er å ha en stor familie. Derfor kan vi 
gå til Guds ord for å se hvordan en familie kan fungere"
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i den beskyttende kjærlighet som 
foreldrene har for sine barn. Og videre 
i en kjærlighet som når ut til de som 
ikke opplever kjærlighet – farløse og 
enker7.  For at menigheten skal få vist 
Guds kjærlighet i verden, må fedrene ta 
sitt ansvar på alvor. Som fedre trenger 
vi å reflektere Kristi tjeneste i måten vi 
fungerer på. Både hans offervilje som 
prest, hans evne til å høre fra Gud som 
profet og hans evne til å styre etter Guds 
vilje som konge skal reflekteres i fars 
rolle i familien. Når vi forstår at Kristus 
er hode for hver mann, får vi all den nåde 
vi trenger i den krevende oppgaven Gud 
har gitt oss som hode. 
Som fedre trenger vi å sjekke hvordan vi 
fungerer i disse områdene: 
Er jeg trofast som prest for min familie, 
ved daglig å be for kone og barn? Hvor 
ofte takker jeg Gud for dem?
 Hvor godt har jeg som profet 
representert Gud i familien? Har jeg 
formidlet bilde av en stødig og kjærlig 
Far i himlen eller har de fått en karikatur 
som gir avsmak?
 Har jeg som konge oppdratt mine 
barn med en kjærlighet som kombinerer 
ubetinget akseptering og fasthet slik 
at de er gode samfunnsborgere? Har 
jeg satt grenser for dem slik at de er 
beskyttet mot de onde krefter som er 
virksomme i verden? 

Ta ditt ansvar, far
Gud holder hver ektemann ansvarlig 
som hode i familien. Det er viktig at 
hver ektemann godtar den posisjon 
Gud har gitt han, og tar på seg ansvaret 
som følger med. Først når jeg tar dette 
ansvaret vil Gud utruste meg med den 
autoritet som trengs for oppgaven. Gud 
gir aldri ansvar uten autoritet, og han gir 
aldri autoritet uten ansvar. Den romerske 
offiseren8 gjenkjente at Jesu autoritet på 
det åndelige området var likeartet med 
hans militære område. Han forstod at 
en må være under autoritet for å ha 
autoritet. Autoritet blir alltid overført 
nedover fra en høyere kilde. Jesus har 
fått all autoritet i himmel og på jord. Han 
vant den posisjonen ved å tjene og legge 
ned sitt liv. Slik skal også vi som fedre 
tjene og legge ned våre liv. La oss huske 
på at Gud gir nåde til de ydmyke. Som 

fedre må vi ydmyke oss under Guds 
veldige hånd. Vi trenger å anerkjenne 
Hans legeme og leve i åpenhet og 
avhengighet av brødre som kan være 
til hjelp for oss. Ingen fedre som isolerer 
seg fra Jesu legeme har noen mulighet til 
å lykkes i den viktige oppgaven Gud har 
gitt oss.  
 Hver eneste familie må finne sin 
egen måte å fungere på. Far og mor 

bestemmer når familien skal spise 
sammen, når de yngste skal komme 
inn, leggetid, hva barna skal se på TV, 
hvordan internett brukes og så videre. 
Selv om foreldrene er sammen om dette, 
hviler det endelige ansvaret for ro og 
orden i hjemmet på fars skuldrer. Han 
må til slutt stå ansvarlig for hele familien 
innfor Gud. 

Sann kjærlighet
Når vi ser på Fars forhold til Jesus, 
merker vi oss først av alt Fars ubetingede 
kjærlighet til sin Sønn. Jesus var helt 
trygg i Fars kjærlighet og gav uttrykk 
for det stadig vekk9. Samtidig uttrykte 
Far sin kjærlighet til Sønnen igjen og 
igjen10. Det er viktig at vi som fedre 
viser ubetinget kjærlighet, og setter ord 
på det igjen og igjen. 
 Jesus måtte lære lydighet11. Dette 
viser oss at lydighet ikke kommer av 
seg selv, men må læres. Dersom vi 
elsker våre barn rett, må kjærligheten 
også komme til uttrykk i tukt når det 
er nødvendig. Måten å få ulykkelige 
og frustrerte barn på er å skjemme dem 
bort, gi dem alt de ønsker seg, og gi 
stadig etter for deres krav. Slike barn får 
vansker med å takle hverdagen når de 
vokser til. Dagbladet har i serien ”Når 
to blir flere” følgende advarsel fra en 
professor i pedagogikk: ”Forhandlinger 
og snillisme i barneoppdragelsen kan 
lett gjøre de voksne handlingslammet 
og barna uttrygge.”12 Det er viktig at vi 
forstår Guds befaling til alle barn. 

Dere barn skal være lydige mot 
foreldrene deres i alle ting, for det er 
Herrens gode vilje.  Dere fedre skal ikke 
behandle barna slik at de blir forbitret 
og mister motet13. Det er først og fremst 
fedrene som har ansvar for at barna lærer 
å lyde. Guds ord påpeker at fedrene må 
gjøre det på en måte som ikke skaper 
trass og motløshet. Late fedre har ofte 
sviktet barna på dette området. Det 

krever i første omgang mye mindre 
av foreldrene å spolere barna enn å 
disiplinere dem. Men denne latskapen 
kan vise seg å være veldig kostbar. Barn 
må lære å lyde for ”Herrens skyld”14. 
Dersom barna ikke lærer å lyde sine 
jordiske foreldre, stiller de med et veldig 
handikap i sitt forhold til Gud.  
 Som fedre har vi et klart ansvar til å 
vandre med Gud. Da lover Gud at vi skal 
være velsignet og glede oss over våre 
barn. Det er trist å oppleve fedre som er 
under forbannelse og ikke kan glede seg 
over sine barn. La oss fylle nasjonen med 
lykkelige familier der far tar sitt ansvar 
og gledesstøy høres fra alle hjem.

TEKST: NORALV ASKELAND
na@krinet.no

1  Mal.4,6
2  Rom.8,29
3  Joh. 17,6 og 26
4  Joh. 14,6-7
5  Hebr.1,1-2
6  Matt.11,27
7  1. Pet.1,27
8  Luk.7,6-8
9  Joh.3,35 og 5,20
10  Luk.3,22
11 Hebr.5,8 
12  Dagbladet 27.jan 2004
13  Kol.3,20-21
14  Ef.6,1-2

"Det er viktig at hver ektemann godtar den posisjon Gud 
har gitt han, og tar på seg ansvaret som følger med. Først 
når jeg tar dette ansvaret vil Gud utruste meg med den 
autoritet som trengs for oppgaven"
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Ei talskvinne frå Human Rights 
Watch kom for ei tid sidan 
med sterke utsegner om 
foreldre som ”tvingar” si tru 
på barna sine. Utspelet kom i 
samband med diskusjonen om 
forbod mot religiøse symbol i 
skulen, og ho støtta eit slikt 
forbod. I staden for å kjempa 
for menneskerettane slik 
namnet på organisasjonen 
skulle tyda på, undergrev 
talskvinna grunnleggjande 
menneskerettar med desse 
utspela sine. 

Det har i lengre tid vore sterke åtak 
på foreldrerett og foreldreansvar 
frå sosialistiske politikarar og 

det er sørgjeleg at organisasjonar som 
vil kjempa for menneskerettar legg 
seg på same linje. Spora tilbake til dei 
såkalla sosialistiske statane der dei fleste 
menneskerettane hadde dårlege kår 
burde vera åtvaring nok!
 Det er viktig at vi som er kristne 
ikkje let oss skræma av dei ulike utspel 
mot foreldreretten eller foreldreansvaret. 
Vi må stå fast og visa at den retten og 
det ansvaret vi har som foreldre kviler 
i Guds skaparordning og er innebygd 
i naturen. Vi må kunna argumentera 
ut frå både naturrett, internasjonale 
menneskerettar og kristen lære.

Foreldreansvaret er innebygd i 
naturen
Heile naturen lærer oss at foreldre tek 
ansvar for å føda og læra opp ungane 
sine til å kunna overleva, fungera og 
reprodusera seg sjølv innaføre sitt 
artsfellesskap. Naturen viser oss at dess 
meir sårbare ungane er ved fødselen, 
dess større ansvar er det for foreldre å 
verna dei mot ytre fårer og sørgja for eit 
trygt miljø å veksa opp og læra i.

Det er foreldre sin naturgjevne rett 
og ansvar å oppseda barna sine i si tru 

og livssyn slik at dei sjølve vil gje desse 
verdiane vidare til dei barn dei måtte få 
når tida er inne for det. Alt anna vil vera 
naturstridig!

Foreldreansvaret er 
ein menneskerett
I dei internasjonale menneskerettane 
er foreldreansvaret medrekna. Ein 
kvar har rett til respekt for sitt 
privatliv og familieliv. Ein kvar har 
rett til tankefridom, samvitsfridom og 
religionsfridom; denne retten omfattar 
fridom til å skifta sin religion eller 
overtyding, og fridom til enten aleine 
eller saman med andre og offentleg som 
privat å gje uttrykk for sin religion eller 
overtyding, ved tilbeding, undervisning, 

praksis og etterleving. 
 Ut frå desse rettane må vi stå fast 
på foreldreansvaret for oppseding og 
opplæring av barna våre til gode kristne 
samfunnsborgarar. Det er vår sjølvsagde 
rett å oppseda barna våre i samsvar med 
vår kristne tru. Mange totaltære statar 
nektar innbyggjarane sine denne retten, 
men det kan vi ikkje tillata!

Foreldreansvaret er ein del av 
forvaltaroppdraget vårt
Då Gud skapte mennesket i sitt bilete, 
gav han oss eit forvaltaroppdrag over 
skaparverket (1.Mos.1,26-28). Dette 
innebar å vera fruktbare, verta mange, 
fylla jorda og leggja henne under oss. 
Det ligg i dette eit ansvar i å ta vare 

Foreldreansvaret

"I dei internasjonale menneskerettane er foreldreansvaret 
medrekna (…) Ut frå desse rettane må vi stå fast på 
foreldreansvaret for oppseding og opplæring av barna 
våre til gode kristne samfunnsborgarar"
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på og kultivera det som er gjeve oss. 
Vi har ansvar for miljøet rundt oss i vid 
forstand. 
 Alle menneske har eit ansvar for 
å søkja kunnskap og opplæring for å 
kunna arbeida for å ta vare på evner, 

talentar, miljø og ressursar som er 
tilgjengelege for oss, til ære for Gud og 
til det beste for våre medmenneske og 
oss sjølve. Heimen og foreldreansvaret 
er grunnleggjande for å kunna fullføra 
det kulturelle forvaltaransvaret Gud 
har lagd på alle menneske! Dette 
foreldreansvaret inneber oppseding, 
opplæring, utdanning og forsking på 
alle område av livet. Foreldreansvaret 
omfattar alt barna er med på.

Foreldreansvaret er innebygd i dei 
ti boda
Gud sa om Abraham at han var utvalt 
til å by sønene og etterkomarane sine å 
halda seg til Herrens veg og gjera rett 
og skil (1.Mos.18,19). Faktisk var det slik 
at oppfyllinga av dette foreldreansvaret 
var avgjerdande for om Abraham og 
hans etterkomarar kunne få lovnadene 
oppfylt. Difor er det ikkje overraskande 
at det femte bod (2.Mos.20,12; Ef.6,1-2) 
seier at barna må æra foreldra sine ved å 
lyda dei. Dei ti boda må gøymast i hjarta 
og prentast inn i barna frå dei er små så 
dei vert ein del av verdigrunnlaget deira 
(5.Mos.6,1-9). Det er foreldra sitt ansvar å 
hjelpa barna å leva etter Guds gode vilje, 
slik det kjem til uttrykk i Bibelen, og 
verdsetja dette gode livet så høgt at dei 
vil gje det vidare til neste generasjon!

Foreldreansvaret er ein del av 
misjonsoppdraget
Jesus kom til verda for å frelsa syndarar 
og fullføra Guds frelsesplan. Denne 
frelsesplanen er å samla alt i himmel 
og på jord under Guds gode styre (Ef. 
1,10). Misjonsoppdraget (Matt.28,18-20) 
er å forkynna evangeliet om Guds rike 

slik at folk vender om frå synd og bøyer 
seg under Jesu Kristi herredømme. 
Misjonsoppdraget inneber ei kristning 
av folkeslag slik at heile nasjonar, 
kulturar og samfunn vert fylt av Guds 
rike og hans rettferd. 

 Det kristne foreldreansvaret må 
forståast i lys av misjonsoppdraget. Det 
er foreldra sitt ansvar å læra barna sine å 
leva i samsvar med Guds gode lover og 
oppseda dei til å læra dette vidare! 

Foreldreansvaret er viktig i eit 
pluralistisk samfunn
Vi lever i eit samfunn med mange 
verdisyn og ulike livssyn. Vi lever i eit 
samfunn kor mange ulike religionar er 
aktivt tilstades. Dess meir pluralistisk 
samfunnet vert, dess viktigare er det å 
løfta opp foreldreansvaret! Foreldre har 
rett til å seia at ikkje alt er like godt og 
dei må hjelpa barna til å ta dei rette val 
og stå for dei gode kristne verdiane.
 Moral og etikk vert i dag lausrive 
frå ei guddommeleg grunngjeving. 
Kristne foreldre må kunna visa barna 
sine at den gode moralen først og fremst 
har sitt opphav i Guds skaparordningar 
og hans gode lover. Kristne foreldre 
må hjelpa barna til trygg tru og tillit til 
Skaparen og Frelsaren slik at dei kan 
stadfesta, utbreia og forsvara trua si. 
Kristne foreldre må hjelpa barna sine 
til god oppførsel og identitet ved å 
undervisa om samliv, homofili, abort, 
genmanipulering osv. så dei kan stå 
mot presset frå aggressive grupper i 
samfunnet som er på kollisjonskurs med 
Guds ord. Kristne foreldre må hjelpa 
barna sine til å ha ei kritisk haldning til 
den påverknad dei meir enn nokon gong 
før vert utsett for gjennom utdanning, 
kultur og ulike media i samfunnet.

Foreldreansvaret og skulen
På grunnlag av det vi har sagt ovanfor 
kan ikkje kristne sjå bort frå det ansvaret 

dei har for barnas skulegang. Vi kan 
ikkje lenger vera trygge på at skulane 
formidlar verdiar som er i samsvar med 
den kristne trua. Det inneber at foreldre 
må følgja nøye med i kva som føregår 
på skulen og kva slags verdiar som vert 
formidla der. Dette gjeld sjølvsagt også 
om ein vel å senda barna sine til ein 
privatskule. Foreldre må i samarbeid 
med lærarane, så langt som råd ta del i 
å utvikla den lokale skulen og gjera han 
til ein plass for god læring, danning og 
modning av unge menneske.
 Kristne foreldre har gjennom alle 
år teke ansvar for opplæring av sine 
eigne og andre sine barn. Dei kristne har 
i tidlegare tider vore i fremste rekkje i å 
starta skular og utdanningsinstitusjonar 
til nytte for samfunnet. Fleire og fleire 
kristne foreldre vaknar opp for ansvaret 
sitt på dette området. Somme av dei går 
aktivt inn for å starta kristne friskular 
medan andre engasjerer seg i den 
offentlege skulen. Det er veldig positivt 
at foreldre tek ansvaret sitt for barna sin 
skulegang på alvor.

Det kristne foreldreansvaret
Kristne foreldre har eit serskilt ansvar i å 
læra barna sine å ottast og elska Herren. 
Barna må læra å kjenna Herren og gjera 
personlege erfaringar med han. Det 
kristne foreldreansvaret er å oppseda 
barna til ei levande tru og eit personleg 
kjennskap til Jesus Kristus, vår Herre. Vi 
skal også oppseda og utdanna barn og 
unge til gode samfunnsborgarar som 
tek sitt forvaltaroppdrag på alvor og vil 
arbeida for å gjera samfunnet endå betre 
for alle menneske. 
 Det kristne foreldreansvaret er å 
gje kristne verdiar og haldningar som 
gjer at dei unge kan møta livet og all 
påverknaden dei vert utsett for på ein 
god måte. Kristne foreldre vil hjelpa 
barna sine til å vera ytarar og ikkje 
nytarar! Kristne foreldre vil hjelpa 
barna sine å tena Guds plan i si levetid 
slik at samfunnet kan fyllast med 
Guds rike og hans rettferd. Det kristne 
foreldreansvaret er livsviktig for Guds 
rikes framgang i verda!

TEKST: ERLING THU 
et@krinet.no

"Det kristne foreldreansvaret må forståast i lys av 
misjonsoppdraget. Det er foreldra sitt ansvar å læra barna 
sine å leva i samsvar med Guds gode lover og oppseda dei 
til å læra dette vidare!" 
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”Fins det noen modne kristne 
som kan komme og hjelpe 
oss?” Utfordringen fra den 
unge forkynneren gjallet i 
kirkeveggene. Bønnerommet i 
kjelleren var fylt av ungdommer 
som søkte frelse, men det var 
så altfor få som kunne veilede 
dem. Det var i starten av Jesus-
vekkelsen i Grenlandsområdet. 

Hundrevis av ungdommer søkte 
Gud i denne perioden på 
begynnelsen av 70-tallet.  Men 

som så ofte ellers, døde vekkelsen hen 
i mangel på åndelige foreldre. Et fåtall 
av dem som tok imot Jesus, lever som 
kristne i dag. 

Bønn om åndelige foreldre
I dette møtet i Metodistkirken i Skien 
for over 30 år siden, satt en ung mann, 
i begynnelsen av 30-åra. Han visste at 

han, i likhet med de fleste andre i kirka, 
på det tidspunktet ikke var i stand til å 
veilede de unge frelsessøkende, men han 
husker at han ba en bønn: ”Kjære Gud! 
Før du sender en ny vekkelse, må du 
reise opp åndelige fedre og mødre som 
kan ta seg av de nyfrelste!” 

Ny vekkelse på vei
En ny ”Jesus-vekkelse” er på vei. Folk 
i Norge lengter etter åndelige realiteter. 
Mange er åpne for evangeliet og vil gjerne 
snakke med kristne om Jesus. Annenhver 
uke plantes det en ny menighet i landet 
vårt. Det ser ut til at nedgangen i antall 
menighetsmedlemmer har snudd for 
første gang på flere tiår.1 Likevel er vi 
som Guds folk i Norge dessverre ennå 
ikke på høyde med situasjonen. Jesu 
egne ord beskriver dette så altfor godt: 
”Høsten er stor, men arbeiderne få.”2 Vi 
trenger å bli opptatt med oppdraget Jesus 
har gitt oss i Misjonsbefalingen3, både 
den første delen om å gjøre folkeslag til 

disipler, men også den delen om å lære 
dem å holde alt Jesus har befalt. Til det 
trengs det åndelige foreldre.  

Familierelasjoner og vekstvilkår 
Menigheten er Guds familie.4 Der lar 
Gud de ensomme finne et hjem.5 I et 
forpliktende hverdagsfellesskap, der 
ingen kaller noe for sitt eget6, men 
legger ned livet for hverandre7, vokser 
vi til modenhet som kristne. Etter en 
viss tid, skulle alle kristne være i stand 
til å lære opp andre.8 I et normalt 
menighetsfellesskap, vokser vi fra 
åndelige barn, til åndelige ungdommer 
og videre til åndelige foreldre.9 Men 
ikke alle menigheter er kjennetegnet 
av varme familierelasjoner og gode 
vekstforhold. 

Barnehagen i Korint
Til og med i Det nye testamente finner 
vi menigheter med mange læremestere 
og få fedre.10 Menigheten i Korint var 

Ropet etter åndelige foreldre 
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en sånn menighet. De hadde rikelig med 
åndelige gaver.11 De hadde gode talere 
og mye kunnskap.12 Likevel hadde de 
ingen åndelig vekst.13 Paulus kunne ikke 
skrive til dem som til åndelige, for de var 
kjødelige. De levde som ufrelste, selv om 
de hadde Den Hellige Ånd i seg.14 

Ingen forskjell på kristne 
og ikke-kristne
For noen måneder siden så jeg en forsker 
i et kristent TV-program. Han hevdet at 
en ikke lenger kan se noen forskjell på 
kristne og ikke-kristne i det amerikanske 
samfunn. Når det gjelder måten man 
prioriterer tida si på, pengebruk, hva 
man ser på TV, skilsmisseprosent og 
moral forøvrig er det praktisk talt ingen 
forskjell å spore, påstod han. 
 Den institusjonaliserte 
kristendommen er kraftløs og har 
minimal effekt på samfunnet rundt 
oss. Den selvsentrerte og privatiserte 
religionsutøvelsen produserer åndelige 
pygméer med store hoder og små hjerter, 
ute av stand til å forandre verden til det 
bedre. 

Oppblåste småunger
Hvordan kan det gå an at kristne med så 
mange nådegaver og så mye kunnskap, 
kan være en flokk med oppblåste 
småunger? Det er nettopp det møte- og 
aktivitetsorientert menighetsvirksomhet 
gjør med oss. Vi får masse kunnskap, 
men får ikke hjelp til å leve. 
 Menighetsliv i det 21. århundre 
har blitt noe ganske annet enn 
originalutgaven. Det virker som om 
menighet handler om møter, aktiviteter 
og bygninger. Menighet har blitt noe en 
kommer til og går hjem fra, eller som en 
”står i” og ”går i” ettersom det passer, 
uten at det stilles krav til måten vi lever 
på. Det anonyme ”gudstjenestefelless
kapet” er en tragedie. Det produserer 
sjølgode bedrevitere med et hav av 
avstand mellom religionsutøvelse og 
hverdagsliv, ute av stand til å se seg selv 
og verden omkring seg i Guds lys. 

Hørselsproblemer
Vi har tatt med oss skolemåten å høre 
på inn i Guds hus. Den måten å høre 
på blir et hinder for åndelig vekst. Når 

forfatteren av Hebreerbrevet slår fast 
at leserne hans fortsatt var åndelige 
småbarn, til tross for at de burde vært i 
stand til å lære bort, viser han at grunnen 
var hørselsproblemer.15 De hadde blitt 

tunghørte. Det er ikke å undres over at 
Jesus ba oss passe på hvordan vi hører.16 

”Hver morgen vekker han mitt øre, så 
jeg kan høre på disiplers vis”17, skriver 
profeten.

Høre er å gjøre
Det er stor forskjell på en far og en 
lærer. Læreren er opptatt av å formidle 
kunnskap. Far er opptatt med å oppdra. 
Det er stor forskjell på fars og lærerens 
forventninger til måten barna skal høre 
på. Eleven skal ta inn kunnskap og 
kunne gjengi det hun har lært, mens 
far forventer at barnet skal gjøre det han 
sier. ”Hørte du ikke hva jeg sa?” sier far 
hvis barnet ikke umiddelbart reagerer på 
tiltale. Oppdraget Jesus ga oss var å gjøre 
folk til disipler og lære dem å holde alt 
det han har befalt. 

Barn, unge, fedre
I sitt første brev bruker Johannes tre 
uttrykk om folka i menighetene: barn, 
unge og fedre.18 Når vi leser hva han 
skriver, forstår vi at dette var betegnelser 
for åndelige utviklingsnivåer og hadde 
ingenting med alder å gjøre. Noen 
i menighetene var nye kristne eller 
åndelig umodne. De var barn. Andre 
hadde lært å takle livet og seire over 
hverdagens problemer.19 De kaltes unge. 
Så var det noen som hadde vokst til 
modenhet og kjente Gud på et dypere 
plan. De var åndelige foreldre. 
 Hvorfor bruker apostelen 
betegnelsen fedre og ikke voksne for de 
modne? Kanskje fordi det er noe av det 
som preger modne folk; de fostrer nye. 
Folk som ikke er engasjert i å få fram nye 
kristne, er ikke åndelig modne.  

Min ektefødte sønn i troen
Bibelen har flere flotte beskrivelser av 
åndelige fedre. En av disse er Paulus 
og hans forhold til sin ”ektefødte sønn 
i troen”, Timoteus.20 Gjennom et nært 

og personlig forhold mellom den sterke 
apostelen og den sarte disippelen, vokste 
Timoteus opp til å bli Paulus sin beste 
medarbeider, med den samme omsorg 
og det samme hjertelag for mennesker 
som Paulus selv hadde.21 Timoteus ble 
ikke fostret gjennom ukentlige samlinger 
og medarbeidersamtaler, men gjennom å 
leve tett innpå apostelen døgnet rundt. 
Paulus skriver til Timoteus: ”Du har 
fulgt meg i lære og liv, i holdning, tro, 
tålmod, kjærlighet, utholdenhet.” 22

Varme og nære relasjoner
Forholdet mellom Paulus og Timoteus 
var prega av varme relasjoner og nære 
bånd. ”Han har vært som en sønn for 
meg når vi sammen har gjort tjeneste 
for evangeliet” skriver apostelen.23 ”Jeg 
minnes dine tårer, og jeg lengter etter å 
se deg igjen; det ville gjøre meg inderlig 
glad” skriver han i et av sine brev til 
disippelen.24 Paulus ga ham råd i helt 
personlige ting, som hva han skulle 
drikke25 og hvordan han skulle forholde 
seg til unge damer.26

Personlig involvering
Vi vil aldri føre folk til modenhet kun 
gjennom forkynnelse, bøker, skoler og 
møter. Vi må gi folk ikke bare Guds 
Ord, men også våre liv.27 Vi må formane 
folk natt og dag med tårer.28 Vi må bli 
venner med dem vi skal hjelpe29, ta oss 
av dem og gi dem grundigere kjennskap 
til Guds vei.29 På samme måte som 
Jesus trente sine disipler i livets ulike 
situasjoner, ikke i møtelokaler, atskilt 
fra det virkelige liv, må vi involvere oss 
i folks hverdag. Hvis vi bare viser folk 
den profesjonelle ”møtefasaden”, vil 
lærlingene aldri identifisere seg med oss. 

"I et normalt menighetsfellesskap, vokser vi fra åndelige 
barn, til åndelige ungdommer og videre til åndelige 
foreldre. Men ikke alle menigheter er kjennetegnet av 
varme familierelasjoner og gode vekstforhold"



FOLK 1 - 2004 SIDE 13

Jesus lot disiplene få være med ham også 
i de tøffeste kampene i livet, mens han 
var fylt av angst og gråt.30 Han tok dem 
med seg i lønnkammeret og lærte dem å 
be.31 Han kom ikke bare og fortalte om 
erfaringene etterpå. 

Mine åndelige foreldre
Jeg takker Gud for mine åndelige 
foreldre. Tanta mi, gjennom sitt nære 
forhold til Gud, ble et forbilde for meg 
allerede som guttunge. Det var hun 
som leda meg til Jesus, lærte meg å 
lese i Bibelen og var der for meg når jeg 
trengte noen å snakke med. Jeg husker 
ingen av prekenene i forsamlingen jeg 
var med i da jeg var tenåring, men jeg 
husker omsorgen fra enkeltmennesker 
som brydde seg om meg. For 20 år siden, 
da jeg ble kjent med Erling Thu, fikk jeg 
oppleve en ekte åndelig far. 

Svar på bønnen fra 
30 år siden
Ulik andre gode forkynnere jeg kjente, 
var ikke Erling opptatt av møter og 
aktiviteter. Han brydde seg om meg 
som menneske, min familie, økonomi 
og hverdagslige forhold. Han ble 
som en god onkel for barna mine, 

en kjærkommen samtalepartner og 
paktsvenn for Elisabeth og meg. 
Gjennom Erling fikk vi kontakt med 
andre ektepar som var mer modne enn 
oss og som på ulike måter var med å 
fostre og oppdra oss. 
 Sammen med dem Gud har satt oss 
sammen med, ønsker Elisabeth og jeg 
å være med å fostre mange andre, slik 
at vi sammen kan se en generasjon av 
modne kristne vokse opp. En generasjon 
som kan være svar på bønnen som ble 
bedt i Metodistkirken for 30 år siden; 
om åndelige foreldre, klare til å ta imot 
vekkelsen Gud sender. 

TEKST: KNUT GUDERGOD OSLAND
ko@krinet.no 

1 Disse opplysningene er basert 
på informasjon som kom fram på 
DAWN-konferansen i Bergen januar 
i år, hovedsakelig gjennom Ommund 
Rolfsens foredrag. 
2 Matteus 9,37 
3 Matteus 28,18-20 
4 Efeserbrevet 2,19
5 Salme 68,7
6 Apostlenes Gjerninger 4,32

7 1. Johannes 3,16
8 Hebreerbrevet 5,12 
9 1. Johannes 2,12-14
10 1. Korinterbrev 4,15
11 1. Korinterbrev 1,7
12 1. Korinterbrev 1,5
13 1. Korinterbrev 3,1ff.
14 1. Korinterbrev 3,3
15 Hebreerbrevet 5,11
16 Lukas 8,18
17 Jesaja 50,4
18 1. Johannes 2, 12-14
19 1. Johannes 2, 14
20 1. Timoteus 1,2
21 Filipperne 2,20-22
22 2.Timoteus 3,10
23 Filipperne 2,22
24 2. Timoteus 1,4
25 1. Timoteus 5,3 
26 1. Timoteus 5,2
27 1. Tessalonikerne 2,8
28 Apostlenes Gjerninger 20,31
29 Apostlenes Gjerninger 18,26, Knox 
oversettelse: ”De ble venner med ham.” 
30 Johannes 12,27 og Matteus 26,37
31 Lukas 9,18
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Familien er et transportbyrå, et 
sentralbord eller et hotell. Dette 
er noen av de karakteristika 
som har kommet om familien 
de siste årene. 

I en debatt om familiens rolle for noen 
uker siden, ble representanter fra 
alle partier spurt om familien var 

viktig for samfunnet. Alle svarte ja, selv 
om noen måtte gå noen runder før de 
kunne svare bekreftende på spørsmålet. 
Den manglende bevisstheten som kom 
for dagen, var skremmende, men ikke 
overraskende. 

Familien er Gudgitt
Allerede i de to første kapitlene i Bibelen 
får mennesket ansvaret for å forvalte og 
styre jorda, og Gud setter ekteskapet 
som ramme for samlivet mellom kvinne 
og mann1. Gud gjør familien til stedet 
for barna å vokse opp og utvikle seg 
som hele mennesker. Gud henvender 
seg til de første menneskene som Noa 
og Abraham med hele sin familie. Noa 
ble berget sammen med hele sin familie 
fordi han var rettferdig2. Da Gud kaller 
Abraham, gjelder velsignelsen ham og 
hele hans familie3. Gjennom hele Bibelen 
henvender Gud seg til familiene som en 
felles enhet han regner med4.
 Mennesket kan ikke leve i et 
vakuum. Vi er skapt til å leve i fellesskap. 
Når et menneske blir født, er det ute av 
stand til å klare seg selv. Det er helt 
hjelpeløst, og kan bare leve noen få timer 
på egen hånd. Familien er den rammen 
som Gud vil at mennesket skal vokse 
opp i. Gjennom berøring; fysisk, psykisk, 
sosialt og åndelig, vokser en fra en 
uselvstendig baby til modne mennesker 
på noen år. Mange alternativer har blitt 
utprøvd opp gjennom historien, men 
familien som institusjon har overlevd 
dem alle. 

Familien er stedet for å vokse opp 
til å bli modne mennesker
Familien er et lærested for relasjoner, 
det horisontale forholdet til andre 
mennesker, og det vertikale forholdet 
til Gud. Her lærer en å forholde seg til 
andre mennesker, å bli trygg på seg selv 
og finne sin rolle sammen med andre. 
En lærer å kjenne Gud, at en er elsket av 
Gud, og skapt i hans bilde. En lærer av 
foreldre og søsken, det de gjør vil barnet 
gjøre. Etter hvert vil en identifisere seg 
med foreldrene og ønske å bli som dem. 
En tar opp i seg foreldrenes normer og 
verdier, og de blir en del av en selv. 
Familien er et samfunn i miniatyr, og 
det en lærer i oversiktlige forhold, vil 

en ta med seg i andre relasjoner senere 
i livet. På den måten bygger en gjennom 
familien grunnleggende holdninger og 
verdier i hvert enkelt familiemedlem. En 
vokser til å få en selvstendig identitet, 
selvrespekt og å kunne fungere sammen 
med andre. 
 Det at denne læringen skjer på 
en uformell måte, i motsetning til 
skoler og institusjoner, er det geniale 
med familien. Det viser noe av Guds 
skaperordning. For Gud er vi skapt som 
hele mennesker. Skillet mellom åndelige 
og menneskelige ting er en konstruksjon 
skapt av mennesker. Gud opererer i en 
helhet, og det er familielivet et godt 
eksempel på 5. Det at den som elsker oss 

Familiens rolle i samfunnet

"Manglende formidling av grunnleggende verdier til en 
generasjon, vil endre samfunnet i neste generasjon"
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mest og som betyr mest for oss også er 
den som gir oss tukt er ikke konfliktfylt 
og traumatisk når det skjer på Guds 
måte. En er sammen i alle livets faser, 
hele døgnet, i alle typer situasjoner, og 
i dette ligger familiens geniale funksjon 
i å gjøre små babyer til selvstendige og 
modne mennesker. En kjenner seg elsket 
og godtatt for den en er, ikke for det en 
gjør. En lærer å:
• ta vare på fysiske behov som 
 mat og søvn
• forholde seg til autoritet
• ta ansvar og holde avtaler
• bruke sine evner og anlegg for 
 å skape noe
• styre tid og penger 
• takle sykdom, motgang 
 og utfordringer
• kommunisere med andre, oppklare  
 misforståelser, diskutere, argumen- 
 tere,  samarbeide og informere
• arbeide og yte til fellesskapets beste
• glede seg over felles opplevelser 
 ved ferier og fritid
• forholde seg til tradisjoner ved   
 høytider, overgangsritualer ved fødsel  
 og død
• ta utfordringer, lære og 
 prøve nye ting
• takle konflikter og ta valg
• gjøre opp, tilgi og legge ting bak

På grunn av denne grunnleggende 
formidlingen av verdier og normer 
(sosialisering) som skjer i familien, er 
den helt avgjørende for at samfunnet 
skal fungere sunt. Der dette mangler, 
ser en skadevirkningene i hele 
samfunnet. Et besøk i kulturer der denne 
grunnleggende formidlingen mangler 
i familien, viser dette med all tydelighet. 
Korrupsjon, som et samfunnsproblem, 
kommer bl.a. av at familien svikter 
i å formidle normer om ærlighet og 
sannhet. Det samme gjelder rus, vold, 
baksnakk, utroskap, forhold til penger 
og makt osv. 

Familien i endring
Når vi snakker om familien, tenker vi 
ofte på kjernefamilien, mor og far med 
to til tre barn. Kjernefamilien er av nyere 
dato, og er mest vanlig i den vestlige 
verden. I Bibelen blir oftest ordet 

Oikos brukt, som ofte blir oversatt med 
husholdning 6. Det innebar at en familie 
bestod av flere generasjoner som bodde 
sammen, at andre ugifte slektninger var 
en del av familien og at tjenere i praksis 
var en del av familien.

 Tidligere hadde familien en større 
vektlegging som en produksjonsenhet. 
Familien var sammen om å drive en 
gård, bedrift, forretning eller et fiskeri. I 
dag er denne delen av familiens funksjon 
nesten helt borte, men som et sted for 
formidling av de grunnleggende verdier 
og normer er og vil alltid familien være 
en avgjørende byggestein i et samfunn. 
 Kjernefamiliens posisjon er svekket 
de siste årene. Antall enslige forsørgere 
og familier med mine, dine og våre barn 
har økt med flere hundre tusen på noen 
år. Dette gjør relasjonene vanskelige, 
bl.a. fordi det er så mange relasjoner 
og hensyn å ta til ulike foreldre og 
besteforeldre. I en samtale for en stund 
siden kom det et hjertesukk fra en 
ungdom som hadde vokst opp med 
søsken med ulike fedre. ”Når vi hadde 
familiefeiring måtte vi planlegge slik 
at vi kunne ta imot 12 besteforeldre 
på 3 ulike tidspunkt, og dette måtte 
passe med rette fedre, og vi skulle 
være like blid og hyggelig mot alle. Jeg 
var så trøtt av å være snill gutt, uten å 
oppleve å ha et hjem”. Virkningene av et 
kortvarig samliv (enten man er gift eller 
samboere), er en stor belastning for alle 
parter, spesielt for barna. Seriemonogami 
(mange partnere, men en om gangen) er 
noe av det mest skadelige for samfunnet 
i dag, fordi det hindrer en sunn og trygg 
oppvekst for barna. 

Bygg familien
Det som skjer i familien i liten 
målestokk, viser seg i samfunnet i 
stor skala. Manglende formidling av 
grunnleggende verdier til en generasjon, 
vil endre samfunnet i neste generasjon. 

For eksempel var det utenkelig å 
kalle sine foreldre eller lærere med 
ukvemsord for 30 år siden uten at det 
førte til reaksjoner. I dag kan en høre 
utsagn som er forferdelige som en del 
av dagligtale. Jeg ba en ung gutt om å 

snakke til sin mor på en skikkelig måte 
på en hurtigbåt for en stund siden. Han  
hadde terrorisert henne med munnbruk 
en stund og flere syntes dette begynte å 
bli pinlig. Han reagerte med å gi meg 
ei skyllebøtte med ukvemsord som 
alle i salongen reagerte på. De over 
30 reagerte på hva gutten sa, mens de 
under 20 reagerte på at jeg brydde meg 
og dermed blandet meg i andres saker.  
 Familien er samfunnets viktigste 
byggestein. Derfor er det viktig å ha 
det rette perspektivet når en møter 
hverdagens små og store utfordringer. 
Loven om å så og høste fungerer her 
som ellers i livet7. Skritt for skritt ser vi 
mennesker vokse fram til modenhet og 
tar ansvar i menighet og samfunn. Bygg 
familien sterk og hel, den vil overleve på 
tross av angrep fra mange hold. 

TEKST: TERJE DAHLE
td@krinet.no

1  1.Mos.2,21-24
2  1.Mos.6,17-18
3  1.Mos.15,1-6
4  2.Mos.1,1, 4.Mos.4,46, Jos.6,25, Jos.7
5  5.Mos.6,4-9 + 11,18-21
6  Ap.gj.10,2 + 16,32
7  Gal.6,7

"Mennesket kan ikke leve i et vakuum. Vi er skapt til å 
leve i fellesskap. (…) Familien er den rammen som Gud 
vil at mennesket skal vokse opp i"
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Når barna får omsorg, kjærlighet 
og trygghet i familien, vil de 
vokse opp til glade, harmoniske 
mennesker. Når Guds ord blir 
rettesnor, og gode, sunne 
verdier blir formidla, får de 
en ballast med seg som gjør 
at de står støtt seinere i livet. 
Det vi investerer av omsorg, tid 
og krefter for barna når de er 
små, vil vi ikke bare ha glede 
av når de er i vår varetekt, men 
de vil bli til nyttige og gode 
samfunnsborgere. 

Forandring av samlivsmønsteret
De fleste som bor i Norge synes vel 
uten tvil at vi har et godt land å leve i. 
Materielt sett er vi et av verdens rikeste 
land, men statistikken viser at når det 
gjelder omsorg, varme og trygge kår for 
den enkelte, har det gått i negativ retning. 
De siste 40 år har det blitt en dramatisk 
forandring av samlivsmønsteret. Det 
inngås færre og færre ekteskap, mens 
stadig flere lever i samboerforhold. 
Skilsmissestatistikken har vært økende, 
i år 2001 var det 10300 skilsmisser og 
12750 tok ut separasjon. Over 17000 barn 
rammes nå hvert år av samlivsbrudd. 
Halvparten av barna som fødes i Norge 
blir født utenfor ekteskap. Statistikken 
bekrefter også at samboerforhold er 
mindre stabile, og at  bruddet ofte skjer 
tidlig i et barns liv. I denne utviklingen er 
det derfor barnet som er taperen, og de 
triste tall inkluderer også et økende antall 
barn som trenger vernetiltak. I Norge er 
det høye aborttall, økning i sjølmord, 
alkoholmisbruk og forbrytelser. Tenk på 
hvor mye gråt og smerte som ligger bak 
disse triste tallenes tale. Det som i tillegg 
er ekstra trist, er at samlivsbrudd er 
økende blant bekjennende kristne. Dette 
må vi se en forandring på. Vi må være 
forankra i de bibelske prinsipper og 
verdier som har klare ord om ekteskap og 
familie. Vi må bygge på Guds ord, be og 
arbeide for å snu den negative trenden.

Hva likestillingsfilosofien 
har ført til
I de siste 30-40 år har den moderne 
likestillingsfilosofien ført til at stadig 
flere mødre har blitt utearbeidende. Det 
har skjedd også når det har vært små 

barn i familien. I 1960 var 11% av alle 
kvinner som hadde barn under 16 år 
yrkesaktive. I 1980 var dette tallet 80%. 
I tillegg har ofte fedrene tatt overtid og 
jobbet mer. Dette har vært til skade for 
mange ekteskap og ikke minst barna. 
Vi som kaller oss husmødre har hatt 
en lav status både som yrkesgruppe og 
økonomisk. Jeg har opplevd det sjøl, når 
jeg har fått spørsmål om stilling og svart 
”husmor”. Flere har sett rart på meg og 
noen har sagt: Bare husmor, bare være 
heime med barna, uten lønn, utenkelig!
 Nå begynner imidlertid mange 
fagfolk, både menn og kvinner, å innse 
at kvinnenes marsj ut av heimene 
har en bakside. ”Vi bør organisere 
nær omsorg for barna fra begge 
ektefellers side, ikke bare snakke om 
barnehageplasser,” sier de lærde. Jeg har 
lest at til og med forskerne har begynt 
å interessere seg for morskjærlighet. 
Deres undersøkelser har vist at den er 
den viktigste faktor i et menneskets liv. 
Mangel på morskjærlighet viser seg i 
barnets utvikling i form av nevroser og 
adferdsforstyrrelser. Ekte kjærlighet har 
en styrke og disiplin som ikke lar seg 
erstatte av noe annet. 

Gode heimer er viktige 
for nasjonen
Et land står og faller med heimene. De er 
ryggraden i nasjonen. Dersom heimene 
går i oppløsning, vil samfunnet gå i 
oppløsning. Svikter heimen, rammes 
hele nasjonen. Heimen har en sterk 

innflytelse, det er kulturmønsteret i 
lite format. Det rommer alt, det sosiale, 
omsorgen for det legemlige, det psykiske 
og det etiske, vi finner alt i heimen.
Ordet heim betyr oversatt fra gresk, ”det 
sted hvor man hviler”. Og hver bokstav 

har sin betydning. H står for hellig, e for 
elske, i for idug, (gammelt ord for flid) 
m står for mor. Ingen ting kan erstatte 
heimen. Den favner himmel og jord, det 
åndelige og timelige. 

Heimen – et gledens sentrum hvor 
Gud er nær
Det er Guds vilje at vi skal ha det trygt 
og godt i heimene våre. Han vil at vi 
som bor der, små og store, skal trives 
sammen og at heimen skal være et 
gledens sentrum. Vi som er kristne vet 
at den viktigste faktoren for at det kan 
være slik, er at Jesus er i sentrum i livene 
våre. Det sies mye i evangeliene om Jesu 
mange besøk i heimene. Da Jesus snakka 
med Emmaus-vandrerne på veien, ble 
han bedt om å komme inn i heimen 
deres. Der falt lyset over dem, de skjønte 
hvem han var, så ble han usynlig for dem. 
Jesus brøt brødet i heimene, han velsigna 
mennesker, gjorde mange friske, under 
skjedde i heimene. I Bibelen leser vi om 
hvordan Herren møtte mennesker midt 
i deres daglige arbeid. På samme måte 
ønsker Herren å ha et åpenbaringens 
sted i heimene våre. Et sted med hans 
nærvær. Han ønsker å velsigne oss og 
virke gjennom oss i heimene våre. Gud 
er først og fremst en hverdagens Gud og 
han er med oss der vi bor.

Vi tjener i heimen
Et barn har sagt det slik: ”En god heim er 
et sted der hver og en lever for de andre 
og alle lever for Gud”. Enkelt sagt, men 

Å tjene Gud i heimen

"Et land står og faller med heimene. De er ryggraden i 
nasjonen. Dersom heimene går i oppløsning, vil samfunnet 
gå i oppløsning"
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stor sanning i ordene. Når vi legger ned 
våre egne liv for å tjene i heimen, tjener 
vi i sanning Gud. Når vi som ektepar 
lever etter det som Guds ord sier om 
ekteskapet, elsker hverandre, støtter 
og respekterer hverandre og lever i rett 
underordning, da ærer vi Gud med våre 
liv.
 Herren ønsker at vi skal være gode 
foreldre og rollemodeller for barna våre. 
Når vi får barn, er det en velsigning og 
gave. Gaver setter vi pris på, og barna er 
de mest verdifulle gaver vi har fått. Men 
vi har et stort oppdrageransvar. Barna er 
også Herrens eiendom. Han vil at vi skal 
ta gutten og jenta og fostre dem opp for 
han. 
 De første årene er så viktige i et 
barns liv, det er da grunnleggende 
trekk i personligheten formes. Det er 
sagt at 85% av barnets karakter blir 
forma de første fem år. Jeg mener det er 
både bibelsk og mest naturlig at mor er 
heime med barna i småbarns-fasen. Det 
er i alle fall svært viktig for et lite barn å 
ha faste omsorgspersoner å forholde seg 
til. Begge foreldra har ansvar for barnas 
trivsel og utvikling og far er satt til å lede 
familien.
 Når barna får omsorg, kjærlighet 
og trygghet i familien, vil de vokse opp 
til glade, harmoniske mennesker. Når 
Guds ord blir rettesnor, og gode, sunne 
verdier blir formidla, får de en ballast 
med seg som gjør at de står støtt seinere 
i livet. Det vi investerer av omsorg, 
tid og krefter for barna når de er små, 
vil vi ikke bare ha glede av når de er i 
vår varetekt, men de vil bli til nyttige 
og gode samfunnsborgere. Når vi gjør 
en helhjerta innsats i å oppdra barna 
våre, gjør vi det Han har bedt oss om 
å gjøre, og det er i sanning en tjeneste 
for Gud. Han ser den gjerningen vi gjør 
i heimen og han lønner oss rikt. Det at 
vi har barn som er tilfredse og glade og 
som oppfører seg bra, vil også være et 
vitnesbyrd for nabolaget. Kanskje de vil 
merke det og spørre om hjelp fra oss.

Heimen er et sted for læring
Heimen er et naturlig sted for læring 
og trening både for egne barn og unge 
og andre vi disipler. Guds ord sier i 
Ordsp.22.6: ”Lær den unge den vei han 

skal gå! Så viker han ikke fra den når han 
blir gammel.” Videre leser vi i 5.Mos.6 
om å innprente Guds ord i barna og tale 
om hans forskrifter når vi sitter i vårt 
hus, når vi går på veien, når vi legger oss 
og når vi står opp. Det er en naturlig del 
i livet vårt som kristne at Guds ord blir 
overlevert og innprenta i barna gjennom 
det som skjer i hverdagen, i tillegg har 
vi samlingsstunder der vi takker Gud og 
deler Hans ord sammen. Det skulle være 
vanlig i en kristen familie at vi snakker 
om Jesus, leser og ber sammen.
 I heimen blir også barna trent ved 
å få plikter og ta ansvar og lære seg 
praktiske oppgaver. Her har både mor 
og far mye å lære og gi. Når alle læres 
opp til å tjene og yte i en familie, vil de 
bli velsigna sjøl og samholdet bli styrka. 
Barna sjøl vil ha stor nytte og gevinst 
når de skal ut fra heimen for da har de 
fått verdifull undervisning og læring 
heimefra. De vil da være utrusta til å 
stå på egne bein, og takle oppgaver og 
utfordringer i samfunnet.

En åpen heim
I vår materielle tid med så mye velstand 
må vi aldri komme dit at heimene er for 

flott utstyrt til å brukes. I ”The Message” 
Rom.12 står det at vi bærer hele vårt liv, 
eting og soving, hele oss og alt vi gjør og 
overgir det til Herren som en åndelig 
gudstjeneste. Vi tjener Gud med alt vi 
er og har. Vi og vårt hus har vi innvidd 
til Herren.
 Guds ord taler tydelig om familien 
i 1.Tim.5:8  Vi skal elske og bry oss om 
hverandre. Vi viser at vi frykter Gud når 
vi setter familien i sentrum. Likevel må 
vi ikke være familier som er seg sjøl nok. 
Kristne familier er kalt til å velsigne og 
hjelpe andre. Vi har åpne hjerter og åpne 
heimer for andre mennesker.
 Når vi har barn er det naturlig at 
de får seg venner. Da er det viktig at 
vi har åpne heimer for dem. Ved å bry 
oss om deres venner og vise kjærlighet, 
ved at det er en atmosfære av fred og 
glede og gode relasjoner, vil det fortelle 
noe om den Gud vi tjener. Ofte får vi i 
slike situasjoner spørsmål fra nabobarna 
om det som har med Guds rike å gjøre. 
Da våre fire gutter gikk i barneskolen 
og vi hadde flytta til en ny by, starta vi 
like godt en gutteklubb i heimen vår. 
Det ble en god gjeng nabogutter som 
kom sammen med våre og de hadde 
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det fint sammen. Vi tok dem med på 
hytta vår og hadde mye moro og mange 
fine opplevelser. Guds ord ble delt på 
disse samlingene og de snekra og lagde 
mange ting. Jeg tror det vil bære frukt 
også for framtida. Noen år seinere, da 
vi hadde flytta igjen, var jeg sammen 
med Betty og hadde en jenteklubb. Da 
var det også nabobarn som kom, og de 
fleste var fra ikke-kristne heimer. Jeg 
husker at vi hadde en førjulsfest i stua 
vår. Da var foreldrene invitert og det ble 

fullt, omlag 50 stk. De fikk sjølsagt god 
mat, men også evangeliet ble forkynt 
ved hjelp av dokketeater med heimelaga 
dokker. Mye arbeid, men vel tatt i mot. Å 
bruke heimen slik vil være en velsignelse 
og påvirkning av klimaet i nabolaget. 
Det at vi bryr oss om nabobarna vil i 
neste omgang være en døråpner for 
evangeliet.
 Bibelen oppfordrer oss til å vise 
gjestfrihet. I Heb.13 står det enda at vi 
kan ha engler på besøk uten å vite det. 
Jeg vet ikke hvem som har vært engler 
av de mange gjester vi har hatt opp 
gjennom årene, men det har vært en 
berikelse for oss. Det ”merarbeid” vi får 
ved å ha gjester, blir betalt tilbake med 
renter i form av den velsignelse de har 
bragt med seg og takknemligheten de 
har vist. Da barna var små og huset var 
fullt, var det alltid plass for gjester. Barna 
syntes også alltid det var kjekt. De ble 
velsigna og fikk mye oppmerksomhet.
Vennskap ble knytta og styrka ved 
slike besøk. I en periode hadde vi hele 
familier boende mens de venta på å få 
seg hus eller leilighet på det stedet. Det 
ble en lærerik tid for alle om å tilpasse 
seg og ta hensyn til hverandre.
 Når vi leser i Apostelgjerningene, 
ser vi at mye virksomhet foregikk i 
og ut fra heimene. De første kristne 
kom sammen hver dag (Ap.2.46; 5.42). 
Det var undervisning og forkynning i 
heimene, de åt sammen og samtalte. Det 
var bønn og lovprisning. Det var ekte 

glede og kjærlighet, et pulserende liv. 
Måten de var på og det som skjedde ble 
lagt merke til i nabolaget, for de ble godt 
likt av folket.
 Det er fint å ha cellegrupper rundt 
om i heimene. Det betyr mye for de som 
bor der og for vennene som kommer. Det 
er også lettere å invitere nye mennesker 
til en heim enn til et møtelokale. Når det 
er grilling og utekvelder er det en gyllen 
anledning til å invitere naboen med. Når 
vi har kjærlighet til mennesker vil det 

også gjøre oss oppfinnsomme.
 I Jesaia 58 leser vi om at en del av 
den faste som behager Herren, er at vi 
bryter vårt brød med den som sulter og 
lar hjemløse stakkarar komme i hus. Det 
er mange mennesker som lengter etter 
varme og kontakt i vår tid og da kan vi 
ha en heim hvor de er velkomne.

Vern om heimen
For noen tiår tilbake, da jeg var liten 
jente, var det vanlig med tre generasjoner 
under samme tak. Da satt ofte bestemor i 
gyngestolen med strikketøyet og de små 
barnebarna kunne krype opp i fanget og 
høre på bestemors fortellinger og vise 
ord. Sjøl hadde jeg ei farmor i loftstova 
og ei bestemor i nabohuset hos onkel og 
tante, så jeg var svært priviligert. Det 
var ro og fred, kjærlighet og omsorg som 
kjentes fra disse gamle bestemødrene.
 Denne tiden kommer nok ikke 
tilbake, og alt var sjølsagt ikke bare 
bra i gamle dager. Men i vår hektiske 
tid er det viktig at vi tar oss tid, kjøper 
tid til å være sammen i familien, koser 
oss, lar barna få prate mye og gir dem 
oppmerksomhet. Vi må bruke tid med 
barna hver dag og høre på dem, men 
spesielle familiekvelder er å anbefale. Vi 
var priviligerte og hadde mange barn, så 
vi hadde det slik da barna ble større at 
halve familien lagde program og lagde 
mat for de andre, og omvendt. Det var 
spennende. Etterpå tegna og fortalte alle 
om kvelden i ei tykk bok. Vi synes det er 

gøy å bla tilbake i den nå.
 La oss verne om heimene våre, la de 
være et sted der vi opplever kjærlighet, 
har fred og ro og får inspirasjon til arbeid 
og nye oppgaver. Må Guds kjærlighet 
flyte i gjennom oss i heimen, og ut til 
andre som bor rundt oss. Må heimen vår 
være et bønnefyrtårn som lyser og drar 
andre til Herren. Må heimene våre være 
et veksthus der barna vokser seg sunne 
og sterke og der andre mennesker kan få 
hjelp til å reise seg og blomstre. En heim, 
en oase, som brukes i tjeneste for Gud. 
En slik heim er velsigna av Gud.

TEKST: SOLVEIG THU
solveigt@broadpark.no

"Må heimene våre være et veksthus der barna vokser seg 
sunne og sterke og der andre mennesker kan få hjelp til å 
reise seg og blomstre"
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Gerd og Morten Askeland er 
småbarnsforeldre i trettiårene, 
og med ungene Martin (8), 
Anders (6) og Erik (3½) vet 
de hva planlegging av tid og 
prioritering handler om. 

Morten er ledende eldste 
i menigheten Kristent 
Fellesskap i Bergen, en 

oppgave som krever at han tidvis må 
være tilgjengelig både dagtid, kvelder 
og i helger. Gerd arbeider i dag i noe 
over en halv stilling som nattevakt i 
omsorgsetaten. Hun har gradvis trappet 
ned fra tidligere full stilling i takt med at 
barna har kommet til. Gerd er utdannet 
førskolelærer og både jobb og utdanning 
har vært verdifull ballast i møte med 
utfordringene som mor og som familie 
sammen.

De første årene
Før hun og Morten fikk barn hadde 
Gerd allerede vært yrkesaktiv i mange 
år. Når de fikk førstemann, hadde de 
ikke mange alternativer til hvordan 
hverdagen måtte organiseres. Morten 
studerte og var ungdomsleder i 
menigheten og selv var hun i denne 
fasen familiens hovedforsørger. Da hun 
gikk tilbake til jobb, etter ti måneders 
svangerskapspermisjon, ble muligheten 
til såkalt ”ammefri” en stor hjelp i 
hverdagen. Dette gav henne to ekstra 
timer sammen med sønnen, Martin, 
hver morgen. Det hele behøvde bare 
avtales med arbeidsgiver, forklarer 
Gerd. Når andremann, Anders, kom, var 
situasjonen mye den samme. Hvis Gerd 
ikke skulle fortsatt i jobb, måtte Morten 
avbrutt studiene sine, og det ville de 
ikke. Men hele tiden var tanken å se på 
hvordan de kunne få mest tid sammen 
med barna. Når jeg først har fått barn, så 
er det et veldig bevisst valg i seg selv, og 
da ønsker jeg at de skal ha mest og best 
oppfølging av oss, sier Gerd.

Valg og prioriteringer
Gerd trekker litt på spørsmålet om 
det faktisk er mulig å investere fullt i 
både arbeidsliv og familie, men svarer 
til slutt at alt går. I hennes situasjon 
med skiftarbeid, ville det krevd mye 
organisering med hensyn til ungene, 
særlig siden Morten og hans engasjement 
kan oppta både kvelder og helger. I 
begynnelsen hadde vi barnevakt tre 
ganger i uka for å få det til å gå rundt, 
kommenterer Gerd og ler. Hun forteller 
at jo flere barn de har fått, jo mindre har 
hun jobbet. Det kunne sikkert gått å jobbe 
fulltid med flere barn, men det krever 
igjen oppdekking med full barnehage, 
og det blir igjen et økonomisk spørsmål. 
For sin egen del kunne man sikkert klart 
det, men det spørs om ungene hadde 
klart det. Det er en helt annen sak. Og 
det er der jeg velger min prioritering, 
sier Gerd. Jeg ser at mine behov kan 
være helt ulike ungene sine behov. Selv 
om det kunne vært deilig å være på jobb, 
trenger ungene noen som er til stede der 

og da, for det er da det skjer for dem. Det 
hjelper ikke for dem hvis jeg kommer 
tilbake neste uke og sier ”du, det som 
skjedde på mandag…”. 
 Gerd syntes det ble enda viktigere å 
være hjemme når barna kom i skolealder 
enn da de var helt små – det å kunne 
være med på ting som skjer når de 
kommer hjem fra skolen. Til vanlig er 
hjemmet deres et samlingssted for barn 
og kamerater. Naboguttene stikker 
innom, og rundt kjøkkenbordet sitter 
noen gutter fra klassen og skal gjøre 
lekser. Hun synes det er kjekt og vil at det 
skal være slik. Ungene kan komme og få 
seg en brødskive og fortelle om hvordan 
dagen har gått. Det er et privilegium å 
ha det slik, sier hun, og kommenterer at 
barnas omgangsvenner har blitt et fint 
kontaktpunkt til andre ektepar.

Barnehage
I dag går yngstemann Erik i barnehage og 
hun understreker at hun tror barnehage 
kan være veldig bra for barn. Gerd 

”Det er nå det gjelder”
– Valg og prioriteringer som småbarnsfamilie

"Når jeg først har fått barn, så er det et veldig bevisst valg 
i seg selv, og da ønsker jeg at de skal ha mest og best 
oppfølging av oss, sier Gerd"
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samtidig, og heller ikke alltid samme 
sted. Men hva som er rett for den enkelte 
familie kan være så forskjellig, fordi vi 
alle har ulik kapasitet og ulike kall. 
 Gerd kommenterer videre at hun 
har lite tro på det noen sier om at det 
hele handler om kvalitetstid. Det å ta 
seg god tid er det ungene trenger, sier 

hun, og kommenterer egen barndom da 
det at det alltid var noen hjemme eller 
hos naboen, gjorde tilværelsen trygg 
og oversiktlig. Når hennes egne barn 
også gir uttrykk for denne tryggheten 
og verdien av å ha noen som venter 
hjemme, betyr det mye. Men nok en 
gang understreker hun at det ikke er 
nødt til å være slik for alle og at andre 
kan løse ting på andre og for dem 
glimrende måter.

Ungene – våre disipler
Uansett hvordan situasjonen skulle 
forandre seg i framtiden, ønsker hun å 
prioritere ungene og tid sammen med 
dem. At barna følger Gerd og Morten 
i det livet de har med Gud er det som 
er viktigst. Da gjelder det å investere i 
barna i det daglige livet og leve med 
Gud i hverdagen. På den måten kan 
dette bli en del av ungene, og de selv 
kan ta små skritt med Gud i sine egne 
liv. De er jo våre disipler på mange 
måter, som vi leder inn i det samme som 
vi har. Jeg tror det er viktig, og vi kan 
ikke gjøre det når de er tolv eller tretten 
år gamle, det er noe vi må gjøre akkurat 
nå. Vi må lære dem å gi takk til Gud fra 
de er små av, å ha det som en naturlig 
del av sin hverdag, og å be for vennene 
sine. Vi viser ungene at man samles med 
Guds folk hver søndag, at det ikke er 
noe spørsmål, for at det er noe de skal 
bli vant til og ha gleden av.

Kun ett forsøk
Gerd og Morten har fulgt debatten for 
tiden om kvinner som føler seg lurt 

etter å ha kombinert utdannelse, arbeid 
og familie i så altfor mange år. Gerd 
kommenterer at hun ikke er en av de 
som føler seg lurt. Det hele handler om 
forventninger, etter hennes oppfatning. 
Om at man skal klare så veldig mye 
hele tiden. Kvinnene skal både være 
karrierekvinner, gode mødre og perfekte 

husmødre – det blir til slutt for mange 
ting å gape over. Selv følte hun seg 
privilegert med hensyn til situasjonen 
hun og Morten stod i da de skulle få 
barn. Hun hadde en utdannelse, hadde 
vært mange år i arbeidslivet og var 
motivert for barn. Gerd nøt det i kontrast 
til mange av de unge kvinnene som i 
dag skal debutere på så mange arenaer 
samtidig. For sin egen del ser hun det 
som en stor fordel å ha vært i arbeidslivet 
før hun fikk barn. Med bakgrunn i yrket 
som førskolelærer og erfaring med barn, 
mødre og familier, opplevde hun at hun 
lenge hadde fått lov å være i rollen med 
å gi andre råd. Det var fantastisk å så få 
barn selv – et privilegium! Jeg tenker at 
barn er en gave fra Gud til oss, og barna 
mine er utrolig viktige og verdifulle. Det 
var en som sa at det å ha barn ikke er 
som Hollywood, hvor man kan gjøre et 
opptak om igjen hvis det ikke fungerer. 
Man får ett forsøk – da må man være 
til stede og da må man gi. Det er nå det 
gjelder.

TEKST: MARKUS BJØRNSETH
 folk@krinet.no

mener at det er flott at vi i Norge har de 
ordningene med svangerskapspermisjon 
som vi har, men at nå som minstemann 
er tre år, er barnehagen helt topp. Å bare 
ha ham hjemme hele dagen, ville ikke 
ytt ham rettferdighet ut fra hans gradvis 
voksende sosiale behov. Barnehagen 
kan hun jo bruke som hun ønsker det. 
Dagen blir på hans premisser, og han 
kan ha lange dager, korte dager og 
dager hjemme, alt ettersom han har 
behov for. Han har veldig godt av det, 
for som voksne dekker man en god 
del behov, men ikke alle. Må jo si det 
som førskolelærer, ellers får jeg jo hele 
lærerforbundet på nakken, ler Gerd. 
Hun forteller også at de har hatt gode 
erfaring med kristne barnehager, hvor 
de vet at de kristne verdiene preger 
arbeidet og dagene i barnehagen, noe 
som skaper en ekstra trygghetsfølelse 
for dem hjemme.

Mange muligheter
De valgene Gerd har gjort viser hennes 
og Mortens måte å løse de samme 
utfordringene som mange unge familier 
opplever i dag. Jeg har nok prioritert 
vekk det å utvikle egen karriere og ta 
videreutdanning, noe mange andre på 
min alder ikke har gjort, med sine både 
to og tre videreutdanninger. Sånn sett 
kommer jeg litt bak i løpet på en del ting 
som har med arbeidsliv og jobb å gjøre. 
Men det har aldri vært ambisjonen min 
heller, å ofre ungene for å få gjennomført 
alle andre ting. Hun forteller at for henne 
handler det om Guds vilje også, men hun 
ønsker ikke å si at den veien hun har gått 
er Guds vilje for alle. Men jeg har lyst å si 
at det var Guds vilje i vår situasjon og det 
jeg har hatt tro for i min situasjon. Hun 
tror det kan være utmerket for noen å ha 
barn og være flotte karrierekvinner – det 
å gjøre mange ting og samtidig ta vare på 
barna sine. For henne har det hele vært 
et valg ut fra en overbevisning om at 
hun og Morten har et kall sammen. For 
å kunne gjøre det de var kalt til, særlig 
med tanke på oppgaven med å lede 
en menighet, måtte hele familien være 
med på det. Bevisstheten om at de gjør 
en jobb sammen betyr at de forstår sine 
forskjellige oppgaver som deler av den 
samme jobben. De kan ikke være overalt 

"Da gjelder det å investere i barna i det daglige livet og 
leve med Gud i hverdagen. På den måten kan dette bli 
en del av ungene, og de selv kan ta små skritt med Gud i 
sine egne liv"
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Gud elsker aleneforeldre 
og barna deres. Denne 
kjærligheten kommer til uttrykk 
på mange måter. I Bibelen, 
blant annet i Salme 68,6 sier 
Gud at Han er ”farløses Far 
og enkers forsvarer”. Han er 
en den mest omsorgsfulle og 
kjærlige Far som finnes. Gang 
på gang kommer dette til 
uttrykk i Bibelen. Se bare på 
enken i Sarepta (1. Kong. 17), 
Hagar som flykter med Ismael 
ut i ørkenen (1. Mos. 21) og 
Maria, Jesu mor (Joh. 19.26-
27). Gud så til disse kvinnene 
og sørget for dem da de var i 
nød.

Gud er trofast
Vi aleneforeldre trenger Gud som far 
i familien. Å være aleneforelder og ha 
ansvaret for ett eller flere barn kan være 
tungt. En forfatter har sammenlignet det 
med å spille basketball med bare en arm. 
I utgangspunktet skapte Gud familien 
med mor, far og barn (1. Mos 1).  Noen 
av oss er ikke så heldige å få oppleve 
idealfamilien, likevel er Gud full av nåde 
og uendelig god (Sal. 103).
 Vi kan stole helt og fullt på Gud 
når det gjelder Hans ansvar som Far. 
Han vil ta seg av oss på alle områder. 
Mange aleneforeldre kan for eksempel 
ha problemer på det økonomiske 
området. Det å plutselig bli alene om 
alle utgifter man før var to om å dele, 
kan være vanskelig. Det som er viktig, 
er å huske på at Gud har gitt oss visse 
løfter i Bibelen. Disse kan vi frimodig ta 
til oss som våre. Blant annet sier Gud i 
Mal. 3.10 at Han vil åpne himmelens 
sluser og velsigne oss mer enn rikelig 
hvis vi betaler tiende. Det er viktig at vi 
betaler tiende selv om vi er aleneforeldre 
og har mindre å rutte med enn andre 
barnefamilier. Gud vil sørge for oss, det 
har Han lovet i sitt ord.

Dette fikk jeg selv erfare dette da jeg 
gikk på bibelskole i fjor. Det første halve 
skoleåret gikk ganske greit økonomisk, 
men i siste semester så jeg at pengene 
ikke kom til å strekke til. Når tienden var 
betalt, kom det til å bli flere tusen for lite 
på kontoen, selv med et veldig nøkternt 
matbudsjett. Jeg gikk til en av lederne 
på bibelskolen og fikk hjelp til legge 
hele min økonomi i Guds hånd. Etterpå 
har jeg faktisk ikke hatt økonomiske 
bekymringer, selv om det altså har vært 
mindre penger som kom inn enn det 
som gikk ut! Jeg fikk erfare at Gud står 
ved sitt ord. Når jeg ikke hadde råd til 
å fylle bensin på bilen, betale regninger 
eller å kjøpe mat, kom folk og ga meg 

penger. Jeg husker også at min sønn, 
som spiller fotball, spurte om han kunne 
få en ny treningsbukse fordi den gamle 
var blitt for liten. Jeg sa at det hadde vi 
dessverre ikke råd til. På neste trening 
kom han gledesstrålende hjem med en 
flunkende ny fotballbukse i hånden og 
fortalte at alle sammen hadde fått nye 
bukser av treneren. Har vi ikke en god 
Far i himmelen så vet ikke jeg!

Gud gir oss en ny familie
For mange aleneforeldre kan ensomhet 
være en fiende. Selv om man lever 
et hektisk hverdagsliv med jobb 
og oppfølging av barn på skole og 
fritidsaktiviteter, så er det ikke til å 

De farløses Far og 
enkers forsvarer 

"Vi aleneforeldre trenger Gud som far i familien. Å være 
aleneforelder og ha ansvaret for ett eller flere barn kan 
være tungt"
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unngå at følelsen av å være ensom av og 
til sniker seg innpå en, spesielt når barna 
har lagt seg og stillheten har senket 
seg i huset. Den beste medisin mot 
ensomhetsfølelse er faktisk Guds ord. 

Man kan for eksempel lese i Salme 68,7 
om at Gud gir den ensomme et hjem. Det 
gjør han, vel og merke hvis man velger å 
gå i en menighet. 
 Jeg unner alle aleneforeldre 
å tilhøre en cellegruppe. Her kan 
man knytte vennskapsbånd og pleie 
kontakten med søstre og brødre. Her 
finner man hjelp, trøst og støtte hvis 
man trenger det. Her kan barna finne 
venner og lekekamerater. Her blir man 
oppmuntret og får hjelp til å bli sterkere 
i Gud. Her kan man få bruke de gaver 
og talenter som Gud har gitt en. Jeg er så 
takknemlig fordi jeg har vært så heldig 
å få en god cellegruppe, hvor jeg blant 
annet har en god venninne som også er 
alenemor. Jeg vil påstå at cellegruppa er 
uunnværlig for en aleneforelder.
 I høst kontaktet jeg et tømrerfirma 
og ba om et prisoverslag på omfattende 
reparasjoner etter at det ble avdekket 
store mangler ved huset mitt på grunn av 
en vannskade. Prisen fra tømrerfirmaet 
var så høy at jeg ikke hadde muligheter 
til å gjennomføre reparasjonene. Da var 
det at cellegruppa stilte opp på dugnad! 
Utstyrt med hakker og spader kom de en 
regnfull oktoberdag, store og små. Det 
ble mange slike dager i løpet av høsten. 
Takket være cellegruppa ble arbeidet 
ferdig til jul, til under en fjerdedel av 
den prisen tømrerfirmaet hadde anslått. 
Snakk om herlig familie!

Gud vil vi skal lære barna den vei 
de skal gå
Det sier Gud i Ord. 22,6. Her vil jeg 
påstå at vi trenger hjelp, selv om mange 
aleneforeldre gjør en fantastisk jobb i å 
lære barna opp i Guds ord. Det er viktig 
at barna får delta i et større kristent 

fellesskap. De trenger å bli godt utrustet. 
I tillegg trenger barn god kontakt med 
begge kjønn, så hvis man er alenemor 
finnes det gode, mannlige forbilder i 
menigheten. Vi foreldre trenger også å 

slippe taket i barna, vel å merke når de 
selv er modne for det. Jeg tror at det kan 
være lett for aleneforeldre å ”klamre” 
seg til barna. De må aldri bli et substitutt 
for manglende voksenkontakt eller savn 
som man selv har! Husk at de ikke skal 
erstatte den manglende voksenpersonen. 
Dette kan man kompensere ved å la 
barna få god kontakt med andre voksne, 
det være seg familier eller enslige. Mange 
aleneforeldre har heldigvis familie rundt 
seg, men for dem som ikke har så mye 
slekt og familie, er det gode muligheter 
for å knytte nye kontakter i menigheten.
Min sønn har ikke sett sin far siden han 
var ganske liten og mange er i samme 
situasjon. I flere år bodde vi også langt 
borte fra familien. Jeg fikk tak i gode, 
mannlige barnevakter, for jeg så at min 
sønn trengte gode, mannlige forbilder. 
Nå har vi vært så heldige at vi har fått 
en kristen besøksfamilie vi kjenner fra 
cellegruppa, de er til stor velsignelse 
for oss. 

Ta Gud med på valg
Som aleneforeldre må vi ta de fleste 
avgjørelser alene og vi trenger hjelp til å 
prioritere rett. Mange ganger er det ikke 
lett å vite hva man skal gjøre. Hverdagen 
består av små og store valg på egne og 
barnas vegne. Selv har jeg lært at det 
lønner seg å spørre Gud. Noen ganger 
sier jeg til sønnen min at han rett og slett 
må vente til jeg har snakket med Gud 
om den saken det gjelder. Gud svarer 
alltid våre bønner, og jeg har ennå ikke 
opplevd å ikke få hjelp i situasjoner som 
gjelder barneoppdragelsen. Har Gud 
sagt at han er vår Far, så er han vår Far 
på ordentlig!

”Frykt ikke, jeg er med deg!”
Dette sier Gud mange ganger i sitt Ord. 
Mange aleneforeldre kan ha lett for å 
bekymre seg. I flere år gikk jeg rundt 
og var redd for hva som ville skje med 
sønnen min hvis jeg ble syk. Det som er 
klart, er at Gud ikke har gitt oss nåde til 
å bekymre oss! Han har heller ikke lovet 
oss et problemfritt liv, men det Han har 
lovet, er å være med oss i alt vi møter. 
Det innebærer også sykdom. Min gode 
venninne (alenemoren fra cellegruppa) 
ble rammet av en smertefull skiveprolaps 
i ryggen. Hun opplevde at Guds kraft 
bokstavelig talt reiste henne opp og inn i 
ambulansen da hun var ute av stand til å 
røre seg. Hun takket og priste Gud midt 
i smertene og Han fortsatte å være med 
henne under hele sykehusoppholdet og i 
tiden etterpå. 
 Slik vil Han ha det: At vi skal være 
fornøyde og takke Ham (blant annet for 
de flotte barna våre!), søke Han først, så 
vil Han sørge for oss og gi oss ALT vi 
trenger. 

TEKST: SIV ØSTREM PEERSEN
folk@krinet.no

"Jeg unner alle aleneforeldre å tilhøre en cellegruppe. Her 
kan man knytte vennskapsbånd (…) Her finner man hjelp, 
trøst og støtte hvis man trenger det. Her kan barna finne 
venner og lekekamerater"
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For deg som vil noe mer!!

KRISTEN      BREVSKOLE
Ta kontakt for nærmere informasjon:

Kristen Brevskole, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen
Telefon: 55 38 18 40 - Epost: info@kristen-brevskole.no

www.kristen-brevskole.no

Spør Gud om ikke du 
er blant dem som skal 
dyktiggjøre deg selv 
ved å sette 
av tid til trinn for trinn 
å bli utrustet. 
La oss hjelpe...

Grunnvollen
- undervisning å bygge livet på

Å bli en kristen er å møte Jesus Kristus og å leve under hans herredømme. Jesus
er Herre, og fundamentet for det nye livet.

Et fundament er noe man bygger på og Gud vil at alle hans barn skal være
involvert med ham i å bygge hans hus.

Fundamentet for kristenlivet ble presentert da Gud begynte sin menighet
på pinsedag. Det ble en erfaring av Jesus i tro og omvendelse, i dåp, i helbre-
delse og liv når de la hendene på hverandre, i å være nye skapninger som var
dømt til frikjennelse i Kristus, for å leve hellige liv sammen og å kunne møte
dommens dag med frimodighet.

Få tak i denne viktige og grunnleggende under-
visningen, presentert av Noralv Askeland. 

10 CD’er med forkynnelse, sammen med aktuelle 
kommentarer og studiemateriell er nå tilgjengelig 
i en samlet mappe i en flott innpakning til 

BESTILLES via e-post: e-post@kristent-nettverk.no 
eller ring Kristent Fellesskap, Bergen 
på telefon 55 38 18 40

369,-399



B-BLAD 
Returadresse: 

Tidsskriftet FOLK, 
Postboks 3180 Årstad,

5829 Bergen

bergen-bibelskole.no
Et samarbeid mellom Kristent Nettverk og menigheten Kristent Fellesskap, Bergen

Klar til 
å la deg utruste?
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