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Da sa Gud: ”Det bli lys!” Og 
det ble lys. (1.Mos.1:2-3)
…den Gud som gjør de døde 
levende og byr det som ikke 
er, å bli til. (Rom.4:17)

Gud skaper ved å by (tale ut, kalle 
fram) det som ikke finnes, å bli 
til. Gud skaper gjennom ord. 

Guds ord, de løfter, planer og hensikter 
som han har åpenbart for oss gjennom 
bibelen, er garantert for, ved at Gud selv 
har uttalt dem. Løftene kan ikke svikte.

Mennesket, som er skapt i Guds bilde, 
fikk naturlig nok som sin første oppgave 
også å tale (1.Mos.2:19-20). Mennesket 
skulle sette navn på dyrene. Slik viser 
Gud at mennesket er gitt autoritet 
til å styre og sette grenser, ordne og 
definere. Mennesket skulle utøve denne 
autoriteten blant annet ved de ord det 
talte over skaperverket.

Det du sier har makt. ”Tungen har makt 
over død og liv, og de som gjerne bruker 
den, får nyte dens frukt”, sier Guds 
ord (Ord.18:21). Det første området du 
trenger å styre i ditt eget liv, er derfor 
din egen tunge! Den er en avgjørende 
maktfaktor i ditt liv og dine omgivelser. 
Den kan skape død og den kan skape liv. 
La dine ord være livgivende!

Livgivende ord lærer du av Livgiveren. 
Guds ord skaper liv, tro, kraft og klarhet. 
Satan taler også; død, frykt, fordømmelse 
og forvirring. Jesus møtte med Satans 
angrep i ødemarken med Guds ord. 
Og han talte det ut når Satans listige 
løgner forsøkte å felle ham. La din tale 
være i tråd med Guds tale: har han sagt 
at han skal beskytte deg, trenger du å si 
at du er beskyttet. Har han sagt han skal 
helbrede deg, trenger du å si at han skal 
helbrede. Har han sagt han skal fullføre 
sine planer, også i ditt liv, trenger du å si 
at det skal gå bra! Lev og snakk i lys av 
Guds løfter.

Dine ord frelser deg. Gjennom en 
bekjennelse av Jesu herredømme 
snakker du deg til frelse! Din bekjennelse 
gjør deg rettferdig og ved de ord du 
vitner skal du vinne seier over den onde 
(Åp.12:11).

Ord er såkorn. Du høster det du sår. 
Bruk derfor din tale-makt til å bygge 
opp. Bygg opp deg selv ved å si det som 

er sant om deg selv. Lær sannhetene i 
Guds ord. Si det Gud sier. Si det som er 
rett, uansett! Tal liv til din familie og de 
du lever nærmest med. Guds ord virker 
nemlig i hverdagen også!

Med ordene dine kan du være med og 
bygge opp kristne brødre og søstre. Du 
har fått kraft til å ”styrke den trette” 
med dine ord. Du er kalt til å være en 
som bygger, en som gjør ting sterkere og 
sunnere rundt deg. La din tale gjøre deg 

til en ”fyller”, ikke en ”tapper”.
På arbeidsplassen og i nabolaget kan du 
skape et mer positivt klima. Du kan få 
oppmuntre, gi råd og trøst, og bidra til 
åpenhet og ærlighet mellom mennesker, 
gjennom måten du snakker på ord. Du 
kan få tale Guds tanker og hensikter over 
mennesker og situasjoner i bønn. For ”et 
rettferdig menneskes bønn har stor kraft 
og virkning”! (Jak.5:16 NB)

Og til sist: velg å bruke tungen til å si 
takk til Gud! ”La alt dere sier og gjør, 
skje i Herren Jesu navn, med takk til 
Gud Fader ved ham.” (Kol.3:17) ”Rått 
snakk, dumt prat og grove vittigheter er 
også upassende. Si heller takk til Gud!” 
(Ef.5:4) 

STEIN ØRNHAUG
stein@krinet.no

Ord skaper

"Dine ord frelser deg. Gjennom en bekjennelse av Jesu 
herredømme snakker du deg til frelse! Din bekjennelse 
gjør deg rettferdig og ved de ord du vitner skal du vinne 
seier over den onde (Åp.12:11)"
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Gud har et veldig fokus på det 
vi sier. Våre ord er beholdere 
som bringer liv eller død. 
Jesus sa at vi skulle dømmes 
eller frifinnes etter våre ord1. 
Derfor kan ingen kristen 
ha et ”bevisstløst” forhold 
til tungen. Bekjennelsen, 
tungen, min munn, de ord 
jeg sier, hva du enn kaller 
det, berører et guddommelig 
prinsipp og er noe av det 
som setter mennesket i 
en særstilling i skapelsen. 
Å være skapt i Guds bilde 
innebærer blant annet at vi 
taler. 

Gud understreker betydningen 
av ord ved det navn Jesus har i 
begynnelsen av Johannes-evan-

geliet. I begynnelsen var Ordet, og Ordet 
var hos Gud og Ordet var Gud. Vi er ikke 
umælende dyr, men mennesker som sty-
res av det vi sier. Gud setter oss på spo-
ret i det øyeblikket vi blir kristne. Vi blir 
født på ny ved det Gud sier (Guds ord), 
og samtidig ved det vi selv sier2. Jeg må 
tro i mitt hjerte at Gud reiste Jesus fra 
de døde og bekjenne med min munn at 
Jesus er Herre. Ingen blir født tause inn 
i Guds rike. Det starter med ord fra min 
munn, ord som kommer fra hjertet. Jeg 
bekjenner Ordet med mine ord.

Tungen kjennetegner en 
disippel. 
Jesus var selv en disippel. Hans 
disippelinnstilling finner vi profetisk 
beskrevet i Jes.50,4-5. Av to avgjørende 
kjennetegn på en disippel nevnes tungen 
først.  ”Herren Gud har gitt meg en 
disippeltunge, så jeg skal kunne styrke 
den trette med mitt ord”. 
 Bibelen sier at tungen styrer oss. 
Det er en direkte forbindelse mellom 
tungen og hjertet. Vi trenger både et nytt 
hjerte og en disippeltunge. Alt det gode 
han lærer oss, vil ødelegges med det vi 

sier, om vi ikke har en disippeltunge.
Noen har misforstått og tror at tungen 
bare skal brukes til å få utløp for følelser, 
men Gud har bestemt den for edlere ting. 
Tungen er gitt meg for å si det Gud sier. 
Hans ord er på min tunge. Jeg skal bruke 
tungen for å styrke andre mennesker. Si 
bare det som bygger opp, er befalingen 
fra Mesteren3.
 Det hjertet er fylt av, flyter munnen 
over med. Det er godt når hjertet er fylt 
av omsorg for andre. Guds kjærlighet er 
rent ut i våre hjerter, slik at vi kan elske 
hverandre som Jesus elsket oss. Av dette 
skal alle forstå at vi er Jesu disipler. 
 Jesus sier videre at ”Gud vekker 
mitt øre hver morgen, for at jeg skal høre 
slik en disippel hører”. Disipler hører 
for å gjøre, ikke bare ha en mening. 
Den du hører mest, er deg selv. Det er 
stor forskjell på disipler og studenter. 
Studenter hører ”ved siden av”. Det 

vil si at det er interessant å høre din 
mening, men jeg mener... En student 
tar med det som passer, en disippel tar 
imot for at livet kan formes. Jesus sier at 
Gud åpnet hans øre uten at han reagerte 
galt, han satte seg ikke imot og dro seg 
ikke unna. Før Gud kan ”vekke ditt øre 
hver morgen”, må han få åpne det. Å 
åpne øret er en engangserfaring, mens 
å vekke øret er en daglig ting. Å se at 
du er korsfestet med Kristus og dermed 
død med ham, er en engangserfaring. 
Å ta korset opp og følge Jesus er en 
daglig ting. En disippel har fått åpnet 
sitt øre. Han hører ikke lenger gjennom 
egoismens selviske filter. Han begynner 
å se ting fra Guds side.
 Når utfordringen til å si nei til seg 
selv og ta opp korset er der, er det mange 
som setter seg mot det eller trekker seg 
unna. På den måten mister de poenget 
ved å være en disippel. Det var ikke 

Tungen - et redskap 
til liv eller død

"Bibelen sier at tungen styrer oss. Det er en direkte 
forbindelse mellom tungen og hjertet. Vi trenger både et 
nytt hjerte og en disippeltunge"
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uten grunn at Jesus sa: ”Den som ikke 
bærer sitt kors og følger etter meg, kan 
ikke være min disippel” (Luk.14,27). 
Her ligger mye av grunnen til at mange 
som kaller seg kristne bare er bleke 
karikaturer av disipler. La Gud få åpne 
ditt øre og gi deg en disippeltunge.

Tungens makt
Jeg husker som liten at tungen var noe 
av det første legen sjekket når vi hadde 
en av de vanlige barnesykdommene. 
Om du ligger under for nederlag og 
problemer, kan det være vel verdt å 
sjekke tungen.
 Bibelen sier at på samme måte som 
mat tilfredsstiller kroppen, vil rette ord 
tilfredsstille sjelen4. Vår psyke påvirkes 
av det vi sier. Jeg kan selv i stor grad 
bestemme klimaet i mitt indre. Guds ord 
fortsetter med å si at mine ord bringer liv 
eller død. Ordene våre er ikke nøytrale 
lyder, men beholdere som transporterer 
liv eller død. Tungen har makt over død 

og liv, og de som gjerne bruker den, får 
nyte dens frukt5. Det er avgjørende for 
en kristen å forstå hvor viktig tungen 
er. Det er mulig å snakke seg selv inn 
i nederlag og problemer. Eller du kan 
ved det du sier styre deg selv inn i Guds 
godhet. 
 Pris Herren, for han er god, hans 
miskunn varer til evig tid! Så skal de 
si, de som Herren forløste, de som han 
løste ut av nøden6. Gud forteller oss 
hva vi skal si. Det er viktig at vi holder 
oss til Guds godhet. Så ser du altså at 
Gud er både god og streng. Streng er 
han mot dem som er falt, men mot deg 
er han god, dersom du holder fast på 
hans godhet7. Det du sier styrer deg. Vi 
uttaler til stadighet at Gud er god og på 
den måten holder vi oss til hans godhet. 
Vi styrer oss selv slik at vi opplever hans 
godhet dag for dag. Det er mulig å holde 
seg til Guds godhet ved det du sier selv 
om du går gjennom prøvelser og store 
vansker. Det har jeg selv erfart. 

 Jakob sammenligner tungen med 
tre ulike ting. Den er som et bissel i 
hestens munn, den styrer oss. Videre 
sammenlignes tungen med roret på 
et skip som styrer det dit det skal. Og 
den sammenlignes med en glo som 
kan sette en skog i brann og forårsake 
stor ødeleggelse. Jeg har vokst opp med 
hester og vet at så snart du har bisselet 
på plass har du også kontroll på hesten. 
En av hestene vi pleide å ri på kunne 
være ganske lunefull. Når den syntes 
vi hadde ridd nok, kunne den plutselig 
skjene ut og løpe under et tre med lave 
grener for å koste oss av ryggen. Dersom 
vi ikke var våkne og styrte hesten, lå vi 
plutselig på marken med dundrende 
hodeverk og lurte på hva som traff oss. 
Jeg møter stadig kristne som ligger på 
bakken fordi de ikke brukte tungen når 
de skulle. 
 Jakob sier faktisk at dersom du 
påstår at du tjener Gud, men ikke styrer 
tungen, er hele din tjeneste for Gud 

"Jakob sier faktisk at dersom du påstår at du tjener Gud, 
men ikke styrer tungen, er hele din tjeneste for Gud 
bortkastet8. Derfor er det viktig at vi hjelper hverandre til 
å bruke tungen rett og styrker oss selv og hverandre med 
det vi sier"
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Hentet fra boken ”Kraften i den talte tro” av Don Gossett 
og E.W.Kenyon (Agape Forlag 2004). Boken kan bestilles 
på www.agape.no

bortkastet8. Derfor er det viktig at vi 
hjelper hverandre til å bruke tungen rett 
og styrker oss selv og hverandre med det 
vi sier.

Tid for tungegymnastikk
Jesus viste oss at det er en direkte 
forbindelse mellom hjerte og munn. Når 
Gud ber oss ta vare på hjertet fremfor 
alt vi bevarer, setter han øyeblikkelig 
fokus på det vi sier. Hold deg unna 
svikefulle ord og la troløse lepper være 
langt borte fra deg, er Hans befaling9. 
Mange taler svikefulle ord både om seg 
selv og andre. Det vil i neste runde fylle 
ditt hjerte med gale ting. La oss være 
årvåkne og huske på at takksigelse er 
vår dialekt. Jakob sier at vi snubler i 
så mangt, og at den som ikke snubler i 
tale er en fullkommen mann, i stand til 
å styre hele kroppen. Vi trenger stadig 
å være våkne for hva vi sier, slik at vi 
styrer oss selv inn i Guds velsignelse. 

Også på dette området trenger vi brødre 
og søstre som hjelper oss til å se oss 
selv og høre hva vi sier. Derfor er det et 
privilegium å få leve i Guds familie og 
finne hjelp så vi ikke snubler. Bønnen 
fra Salme 19 er en nøkkel for oss. Det er 
verdt å merke seg at munnen er nevnt 
før tankene, fordi ordene fra vår munn 
er det som styrer oss. La hvert ord i min 
munn og hver tanke i mitt sinn være til 
ditt velbehag, o min Gud!

NORALV ASKELAND
noralva@online.no

1 Matt.12,36-37
2 Jak.1,18 og 1.Pet.1,23
3 Ef.4,29
4 Ordsp.18,20
5 Ordsp.18,21
6 Salme 107,1-2
7 Rom.11,22
8 Jak.1,26
9 Ordsp.4,23-24

"La hvert ord i min munn 
og hver tanke i mitt sinn 
være til ditt velbehag, 
o min Gud!" Vedlikehold 

vitnesbyrdet ditt 
Jeg kan huske en tid da jeg ikke våget å bekjenne det Gud sier jeg er. 
Og troen min falt til samme nivå som bekjennelsen min. Hvis jeg ikke 
våget å si at jeg var Guds rettferdighet, utnyttet Satan bekjennelsen 
min. Hvis jeg ikke våget å si at kroppen min var fullkommen bra 
og at Satan ikke hadde herredømme over den, ble min manglende 
bekjennelse fulgt av sykdom og smerte. Etter at jeg har lært å kjenne 
Ham, kjenne Hans evne til å forløse og kjenne våre muligheter i 
Kristus, har jeg klart å opprettholde et vitnesbyrd, en bekjennelse: 
Kristi fullbrakte verk er fullkomment, og den sanne virkelighet er at 
vi er født på ny. 

E. W. KENYON
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Når vi les Bibelen kan vi ikkje 
unngå å sjå kor stor kraft 
det er i Guds ord. Heile den 
synlege verden har vorte til 
ved Guds ord. Store teikn og 
under skjedde då Gud talte 
sitt mektige ord, direkte eller 
gjennom sine tenarar, inn i 
menneske sitt liv, i politiske 
hendingar, eller i møte med 
dei mektige naturkreftene. 
Gud sendte sitt ord og folk 
vart friske. Gud sa eit ord og 
ei vanskeleg stode vart heilt 
endra. Folk handla på eit 
ord frå Gud og kunne gjera 
naturstridige ting.

Men alt dette hendte for lenge 
sidan,” vil du kanskje seia. 
”Det er slikt vi kan lesa om i 

Bibelen, det var då, no er ting annleis!” 
Vel, eg er ikkje så sikker på det! Difor 
treng vi å gå til Bibelen på ny for å finna 
ut kva kraft det er i det ordet Gud talte 
gjennom sine tenarar i dag. Kan det vera 
at når vi tek Guds ord i vår munn og 
seier det Gud seier, at dette ordet fram-
leis har kraft i seg til å skapa? 

Guds skapande og berande ord
Bibelen seier at heile verden er skapt 
ved Guds ord (Hebr.11,3). Det vi ser 
har ikkje vorte til av det synlege, men 
av krafta i det talte ordet frå Gud. ”For 
han talte, og det skjedde, han baud, og 
det stod der” (Sal.33,9). Himmel og jord 
er skapt og boren oppe ved Guds ord! I 
kraft av Guds ord steig jorda opp or vatn 
(1.Mos.1,1; 2.Pet.3,5), men gjekk under 
då ho vart overfløymd på Noas tid. Dei 
himlar og den jord som no er, har Guds 
ord spart til elden. Guds ord held heile 
universet oppegåande til domedag då 
dei gudlause skal gå fortapt (2.Pet.3,6-
7).

Vi kan med andre ord seia at heile 
universet har sitt opphav i Guds ord, 
vert halden oppe ved Guds ord og bore 

fram til fullendinga, Guds endelege 
mål, ved Guds ord. Difor kan vi seia at 
heile verden er ramma inn og styrt av 
Guds ord. Det kristne verdsbilete er at 
heile vår eksistens kviler i Guds ord, 
som er Guds uttalte vilje for alt som 
er til! Bibelen seier at ved Jesus skapte 
Gud verden og at Jesus ber alt med sitt 
mektige ord (Hebr.1,2-3).

Guds ord er framleis fullt av 
kraft
Bibelen seier at Guds ord er levande 
og kraftig (Hebr.4,12) og trengjer 
igjennom og gjer si gjerning i kvart 
menneske som får høyra det. Når 
vi forkynner evangeliet, Jesu Kristi 
bodskap, skaper ordet tru i dei som 

høyrer det (Rom.10,17). Trua kjem av 
det ein høyrer! Dess fleire som får høyra 
Guds ord, dess fleire vil tru! Guds ord er 
verksamt, det er fullt av kraft, det gjer si 
gjerning. Guds ord i vår munn kan skapa 
tru og føra menneske frå mørke til lys, 
frå satans makt og til Gud! Guds ord i 
vår munn er fullt av Guds kraft til å gjera 
underverk!
 Herrens lov er fullkomen, ho gjev 
sjela nye krefter. Herrens lovbod er å lita 
på, det gjer den urøynde vis. Herrens 
føresegner er rette, dei gjev glede i hjarta. 
Herrens bodord er reint, det får augo til å 
stråla. (Sal.19,8-9)

Solveig, kona mi, har gjennom alle 
åra vi har kjend kvarandre talt Guds 
ord inn i livet mitt. Då vi var nyforelska 

Guds ord i vår munn

"…Heile universet har sitt opphav i Guds ord, vert halden 
oppe ved Guds ord og bore fram til fullendinga, Guds 
endelege mål, ved Guds ord. Difor kan vi seia at heile 
verden er ramma inn og styrt av Guds ord"
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smugla vi små lappar med Guds ord 
til kvarandre. Etter at vi vart gift har 
ho halde fram med å gje meg Guds 
ord på mange måtar, men alltid til stor 
oppmuntring og hjelp. Det same kan eg 
seia om min bror Noralv Askeland som 
stadig har Guds ord på tunga si, ord 
som skaper glede i hjarta og får augo til 
å stråla. Mange andre av vennene mine 
har talt Guds ord til meg i ulike stoder 
og eg har fått nye krefter. Guds ord frå 
menneske munnar kan gjera under for 
dei som tek imot.

 Guds ord er ei lykt for min fot og 
eit ljos på min stig (Sal.119,105), same 
korleis det kjem til meg! Eg kan lesa eller 
studera Bibelen og Gud taler til meg og 
viser meg den vegen eg skal gå. Eller 
folk kan gje meg ord frå Bibelen som 
med ein gong eg høyrer dei, får meg til 
å sjå og forstå kva eg no har å gjera. Når 
vi har kristne søsken rundt oss som heile 
tida taler Guds ord inn i livet vårt, lever 
vi trygt i Guds lys på livsvegen vår.

Mor og fars formaning
Alle foreldre har fått eit guddommeleg 
oppdrag om å formidla Guds ord til 
barna sine (5.Mos.6,6-7). Vi foreldre må 
gøyma Guds ord i hjarta ditt så vi kan 
ha Guds lov for auga gjennom heile 
kvardagen. Vi bruka alle høve til å 
prenta dei inn i barna våre og tala om 
dei når vi sit heime og når vi går på 
vegen, når vi legg deg og når vi står opp. 
Vi må fylla kvardagen med Guds ord 
på ein slik måte at dei guddommelege 
verdiane vert naturlege for den 
oppveksande generasjonen. Vi må la alle 
våre handlingar og all vår tenkemåte 
vera merka av Guds ord. Det er ein god 
ting å ha Guds ord skrive på plakatar og 
bilete for å minna alle på det Gud seier. 
Då barna var små, ramma vi inn ein heil 
serie av bilete frå bibelsoga og fylte alle 
rom med påminningar om Guds nærvær 

og hjelp. Seinare vart desse bileta erstatta 
med moderne plakatar med bibelsitat. 
Dette hjelpte oss til å vera medvetne om 
foreldreansvaret vårt.
 I Salomos ordtøke finn vi mange 
formaningar og visdomsord. Serleg 
finn vi mange formaningar om å 
høyra på mor og fars formaning. Desse 
formaningane er ofte knyta opp til ei 
generell oppmuntring til å akta på Guds 
ord, om å gøyma Guds ord i hjarta og 
vera styrt av det i alle ting. Vi finn ofte 
slike ord som dette: Høyr etter når far 

din formanar deg, son, og gløym ikkje 
det som mor di har lært deg (Ord.1,8)! 
Fordi mor og far taler Guds ord til barna 
sine, er det alltid gode lovnader knyta 
til å høyra og leva etter det dei seier. 
Dei som høyrer på Guds ord, talt av 
foreldra sine, vil få eit langt lukkelegare 
liv enn dei som ikkje høyrer! Mor og 
fars formaning vil hjelpa barna å velja 
det rette når vennene deira vil lokka dei 
med seg på krokvegar.

Milde ord lækjer
Tankelaus tale stikk som sverd og kan 
skapa djupe sår, men vise folk som taler 
velvalte ord, har lækjedom på tunga 
(Ord.12,18). Den rettferdige er varsam 
med orda sine og difor er munnen hans 
ei kjelde til liv. Sorg og sut gjer menneske 
nedtrykte, men gode ord gjer folk glade 
og set mot i dei (Ord.12,25). Milde svar 
døyver sinne, men sårande ord vekkjer 
vreide (Ord.15,1). Milde ord er som 
drypande honning, søte for sjela og 
sunne for kroppen (Ord.16,24). Milde 
ord lækjer heile mennesket!
 Denne bibelske sanninga har eg 
opplevd mange gongar! Tankelause 
ord kan vera veldig sårande, men det 
er ingenting som gjer så godt som 
gode og vennlege ord. Det er heller 
ikkje vanskeleg å ta imot rettleiing eller 
irettesetting, når orda som vert brukt 

er milde! Vennene mine i det kristne 
fellesskapet og det apostoliske nettverket 
taler ofte oppmuntrande og gode ord til 
meg som gjev meg nytt mot i tenesta mi. 
Dei har ofte talt styrke og helse til meg 
ved dei milde orda sine! Eg takkar Gud 
for slike trufaste venner!

Vi er kalla til å velsigna!
Apostelen Peter seier at vi ikkje skal 
lønna skjellsord med skjellsord, men 
heller velsigna. Når vi held tunga vår 
borte frå det vonde, men heller taler vel 
om folk og spreier velsigning, då vil vi 
sjølve verta velsigna (1.Pet.3,9-10). Vonde 
ord og baktale kan øydeleggja heile 
land, byar eller bygdesamfunn, medan 
gode og positive ord skaper velvilje og 
optimisme i alle samfunnslag. 
Når dei rettferdige velsignar, kjem byen 
seg opp, talen åt dei gudlause legg han i 
røys (Ord.11,11)
 I 1.Mos.12,1-3 står det at Gud 
utvalte Abraham og hans ætt til å 
velsigna alle familiar på jorda. Dette 
oppdraget gjeld alle som har same tru 
som han. Difor finn vi gjennom heile 
Bibelen forteljingar om korleis fedrar 
og mødrer velsigna barna sine og leiarar 
velsigna folket. Vi finn forteljingar om 
menneske i fangenskap og vanskelege 
stoder som velsignar folk i sine fiendtlege 
omgivnader. Å lysa velsigning er ein 
svært viktig gjerning i vår teneste som 
kristne. Dette inneber mellom anna det 
å løysa tvistar (5.Mos.21,5) og skapa fred 
mellom menneske for å gje velsigninga 
jordnære følgjer.
 Guds velsigning er det beste som 
finnest. Når Guds velsigning vert uttala 
over enkelt menneske, byar eller heile 
land, er dei velsignande orda skapande. 
Velsignande ord har eit vedunderleg 
innhald og ei kraft i seg til å verkeleggjera 
det gode i og mellom andre menneske. 
Når vi velsignar nokon i Herrens namn 
formidlar vi ei istandsetjing til dei til å 
leva på ein betre måte.

Når dei rettferdige velsignar 
vert samfunnet forandra!
I bibelsk forståing er det slik at den som 
er velsigna fyller si livsoppgåve og lever 
best mogleg. Å vera velsigna er å kunna 
fungera optimalt. Å vera velsigna er å 

"Vi må fylla kvardagen med Guds ord på ein slik måte 
at dei guddommelege verdiane vert naturlege for den 
oppveksande generasjonen. Vi må la alle våre handlingar 
og all vår tenkemåte vera merka av Guds ord"
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kunna fullføra alt det Gud har etla ein til 
å vera og gjera. Den som er velsigna, når 
det guddommelege målet for livet. Når 
vi lyser velsigning over land og folk, er 
det alt dette gode vi opnar opp for.
 Difor seier Guds ord at dei ærlege 
si velsigning lyftar samfunnet opp til 
eit betre nivå (Ord.11,11), medan dei 
gudlause legg samfunnet i grus med 
si banning og rotne snakk. Å velsigna 
er å tala vel om andre, og det gjer godt 
på alle som høyrer det. Velsigning 
spreier ein ange av velvære, og skaper 
fred og samspel i eit samfunn av ulike 
menneske. Alle menneske er opne for å 
verta velsigna! Det er tid for oss kristne 
i denne tida å gå til menneska i vår 
tid med ei velsigning som overgår alt 
menneskeleg vit. 
 Herren sa til prestane at når dei 
lyfta hendene sine og sa den prestelege 
velsigninga over folk eller land, då la 
dei Guds namn på dei, og Herren ville 
velsigna dei (4.Mos.4,22-27). Å velsigna 
i Herrens namn er med andre ord å 
leggja hans namn på folk, eit nabolag, 
ein by eller eit land, eller å kalla dei ved 
Guds namn, på ein slik måte at Gud 
vedkjenner seg dei og gjer alt som er til 
deira beste.

 Når vi legg Guds namn på folk 
medverkar vi til at dei står under Guds 
kjærleik, vi gjer dei til gjenstand for 
Guds kjærleik. Når vi legg Guds namn 
på nokon, seier vi at dei står i forhold til 
Gud, at dei er Guds eigedom og høyrer 
han til. Når vi legg Guds namn på dei 
medverkar vi til at dei bøyer seg for 
Guds vilje. Når vi legg Herrens namn 
på dei fremjar vi Guds gjerning i dei så 
Guds bilete vert synleg i dei. Når vi lyser 
velsigning i Herrens namn, er velsigning 
garantert av Herren sjølv: Då vil eg 
velsigna dei!
 Dette er det store kallet vårt: å leva 
i Guds velsigning og å lysa velsigning 
over alle menneske vi møter! Guds ord 
i vår munn kan skapa store endringar 
i nabolaget, arbeidsplassen eller på 
studieplassen. Når Guds folk taler 
Guds velsignande ord, vert samfunnet 
omskapt!

ERLING THU
et@krinet.no

Tro bygges med ord. 
Gjerninger har sin plass, 
men gjerninger er i stor 
grad ordenes barn. Du 
taler, og deretter ser jeg 
det du gjør. 

E. W. KENYON 

Hentet fra boken ”Kraften i den talte tro” av 
Don Gossett og E.W.Kenyon 
(Agape Forlag 2004). 
Boken kan bestilles på www.agape.no
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Et par har hatt følge en stund 
da gutten bestemmer seg for 
å ta neste trekk i forholdet. 
Da de nærmer seg hennes 
hus, spør han: ”Kan jeg 
kysse deg godnatt?”. Hun ser 
beundrende på ham, smiler 
og lukker øynene, men 
sier ingen ting. Han gjentar 
spørsmålet, og hun gir 
respons på samme måten. 
Til slutt blir han frustrert og 
sier: ”Er du døv?”. Da åpner 
hun øynene og ser på ham og 
sier: ”Er du lam?”

Ord skaper klima og atmosfære, 
ord er liv. Ord gir oppmuntring, 
tro og håp, eller de sprer sinne, 

frustrasjon og motløshet. 
 Det er en universell lov som har 
fungert siden tidenes morgen, og det er 
loven om å så og høste1. Paulus gjentar 
og understreker dette i sin undervisning2. 
Ord er såkorn som vi sprer rundt oss 
hele livet. Vi høster og sår kontinuerlig, 
og det er opp til oss å bestemme hva 
slags høst vi vil ha. Det betyr at vi høster 
samme slag som vi sår. Dersom jeg sår 
en oppmuntring, vil jeg få oppmuntring 
tilbake. Vi høster i forhold til hvor mye 

vi sår. Vi kan ikke forvente en stor høst, 
dersom vi er gjerrig med såkornet3. 
 På dette området står alle mennesker 
likt. Vi har alle fått samme muligheten til 
å bruke tungen til å spre liv og vekst4.

Snakk til Gud om alt
Noen er opptatt av å få tømt seg for å 
få lette på trykket, at de sier ting som 
ødelegger og kan være belastende for 
andre. Vi trenger alle å få tømt søpla 
vår, men vi bærer det ikke hvor som 

helst. Når en leser Davids salmer5, så 
viser David hvordan vi kan bringe alt 
til Gud, og så gå derfra med glede og 
takknemlighet. Vi kan gå til Gud med 
alt, og vi er hos ham til vi kan gå derfra 
med glede, takk og fred6. 
 Lær deg å takke Gud under alle 
forhold7. Da har du rett fokus i alt du 
møter, og du bevarer et perspektiv 
som hjelper deg mot motløshet og 
bekymringer. Jakob sammenligner tunga 
med et ror på et skip8. Roret bestemmer 

retningen på skipet på samme måten 
som hva vi sier forteller hvor vi har 
fokuset vårt.

Bygg opp de andre med det du 
sier
Guds ord sier at alt skal skje til 
oppbyggelse9 Det er en enkel måte å teste 
ut om det vi seier sprer liv eller død. Blir 
folk oppbygd av å være sammen med 
deg? Sier du ting som gjør at de føler seg 
vel i ditt nærvær? Dette prinsippet styrer 

oss i hva vi sier til andre enten det er i 
hjemmet, nabolaget, menigheten eller på 
arbeidsplassen.. 
 Det innebærer at vi ikke bruker våre 
ord for å fremheve oss selv. Selvhevdelse 
er kjødelighet som skaper dårlig 
frukt10. Selvopptatt mennesker er ikke 
oppbyggelig å være sammen med. Løft 
blikket og hold fokus på de andre, og 
de ordene du bruker vil bringe liv til de 
andre. 

Sannheten setter fri11. Det betyr 

La det gro rundt deg!

"Lær deg å takke Gud under alle forhold7. Da har du rett 
fokus i alt du møter, og du bevarer et perspektiv som 
hjelper deg mot motløshet og bekymringer"
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at oppbyggelig samtale kan være 
utfordrende og avslørende, men motivet 
er å hjelpe folk. ”Å rense lufta” både i 
heimen og på arbeidsplassen er både 
nødvendig og oppbyggelig når motivet 
er godt. 

Menigheten holdes sammen av 
støttende bånd
Paulus sammenligner menigheten med 
en kropp og sier at den holdes sammen 
og støttes av hver enkelt som fungerer 
i menigheten12. Når du ser noen som 
lykkes med noe, så gi dem anerkjennelse, 
fortell hva folk du omgåes betyr for deg, 
oppmuntre dem som tjener i menigheten 
ved å si hvor viktig de er. Alt dette er 
med på å holde menigheten sammen 
slik at den vokser og blir Jesus lik.  

Snakk oppbyggelig i familien
I familien er det viktig at vi ved våre 
ord skaper en atmosfære av trivsel 
og utvikling som gjør at barna ikke 
mister motet13. Måten vi ordlegger oss 
på er viktig for at vi skal prøve igjen 
når vi mislykkes, at vi kan gå ut av 
komfortsonen, får tro på de evner vi har, 
tar ansvar i heimen og blir i stand til å se 
andres behov. 
 Ikke la det perfekte være 
referanserammen, da blir det alltid 
noe som mangler når ting blir gjort, 
og utilstrekkelighet blir opplevelsen de 
sitter igjen med. 
 For en stund siden møtte jeg et 
ektepar som sa at kjærligheten dem 
imellom var borte, og det hadde den 
vært i flere år. Jeg spurte dem om når 
det var siste gang at de hadde sagt 
noe oppmuntrende til hverandre, og 
ingen av dem klarte å komme på noe 
eksempel. Alle mennesker trenger å 
bli sett og hørt, å oppleve å bli satt 
pris på. Kjærlighetsatmosfæren vokser 
og utvikler seg når en sprer rundt seg 
med gode ord om hverandre14.  Jeg gav 
dem i lekse å se minst en positiv ting 
til hverandre hver dag inntil vi møttes 
igjen. Gradvis begynte isen å smelte, og 
kjærligheten som alltid hadde vært der 
kunne begynne å gro igjen15.
 Når vi spiser sammen er det en god 
anledning til å snakke sammen. Her er 

foreldrene modeller i hva de fokuserer 
på. Måltider sammen er oaser i en 
travel hverdag der familien opplever 
glede, oppmuntring, samhørighet og 
kjærlighet. Det å fokusere samtalen på 
de rette tingene er viktig, og her har 

mannen i huset et ansvar. Det å komme 
hjem til middag er viktigere enn mange 
tror. Prioriter å ha minst ett måltid 
sammen hver dag. 
 Pass på at der ikke blir sladder, 
baksnakk og klaging rundt måltidene. 
Jeg har møtt mennesker som har et 
ødelagt forhold til måltider fordi de 
vokste opp i heimer der atmosfæren 
rundt måltidene var ødeleggende16.

Vær løsningsorientert på 
arbeidsplassen
Klimaet på en arbeidsplass kan en få 
et godt inntrykk av når en besøker 
lunsjrommet eller kantina. Støynivået, 
latterkulene og kommentarene forteller 
mye om trivsel og samhold, mens 
stillhet og tomme blikk forteller ofte om 
det motsatte. Det er en tid for å tie og en 
tid for å tale17. På arbeidsplassen er det 
viktig at vi kan tale på de rette stedene og 
at vi tørr og gjøre det, og at vi tier når det 
er tid for det. Det innebærer at vi deltar 
og deler våre synspunkter i alle fora som 
er tilgjengelig for å gjøre arbeidsplassen 
bedre både i forhold til trivsel og i 
forhold til effektivitet og lønnsomhet. 
Dette gjør vi uansett hva andre ledere, 
fagforeningsledere eller kolleger mener. 
Vi er styrt av rettferdighet og ærlighet, 
ikke av sympati og frykt. Tilsvarende 
er vi ikke med dersom noen ønsker 
forandring som ikke berører dem selv 
eller som vil undergrave ledelsen eller 
kolleger på arbeidsplassen18.

Fra ditt indre strømmer liv
Jesus sammenligner det med å være fylt 
av Den Hellige Ånd med å ha en kilde 
inni oss som presser på og flyter ut til 

folk rundt oss19. Paulus går enda lengre 
og sier at det å være fylt av Ånden er som 
å være full, bare at nå snakker og synger 
vi oppmuntring og takknemlighet til 
Gud og hverandre20. Og det er et liv 
uten uheldige bivirkninger, og det tar 

ikke slutt. Det å styre tunga er ikke lett, 
men nødvendig. Den mest effektive 
måten å være mennesker som snakker 
rett og godt er å være fylt av Den Hellige 
Ånd. Den kilden blir aldri tom, men er 
alltid frisk og ny.

TERJE DAHLE
tedahle@online.no

1 1.Mos.8,22
2 Gal.6,7
3 2.Kor.9,5 + v.10
4 Ordsp.18,21
5 For eksempel Salme 35, 38, 39
6 Fil.4,6
7 1.Tess.5,18
8 Jak.3,3-5
9 1.Tess.5,11, Rom.14,19 + 15,2
10 Gal.5,19-21
11 Joh.8,31-32
12 Efes.4,16
13 Efes.6,1-4, Kol.3,20-21
14 Ordsp.16,24 + 25,11
15 1.Kor.13,8
16 Sal.34,14, 1.Kor.10,10, 2.Kor.12,20, 
1.Tim.3,11, 1.Pet.2,1 
17 Fork.3,7
18 Mark.9,50, Kol.4,6
19 Joh.7,37-38
20 Efes.5,18-20

"Når vi spiser sammen er det en god anledning til å snakke 
sammen. Her er foreldrene modeller i hva de fokuserer på. 
Måltider sammen er oaser i en travel hverdag der familien 
opplever glede, oppmuntring, samhørighet og kjærlighet"
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Sosialantropologen Anh 
Nga Longva fra Vietnam 
har skrevet en avhandling 
om hvorfor nordmenn er 
blant de mest uhøflige 
folkeslag i verden. Hun tror 
nordmenn er svært opptatt 
av at alle ord skal ha en ekte 
mening. - Hvis noen bruker 
høflighetsfraser uten å mene 
det, liker ikke nordmenn 
det - og oppfatter det som 
hyklersk og overflatisk, 
sier Longva til VG.1  
- Nordmenn tar dette veldig 
alvorlig, og forventer at 
hvert ord skal være noe som 
uttrykker en mening, fastslår 
Longva. 

Fakta eller følelser?
For mange år siden lot jeg meg imponere 
av en selger som syntes å være veldig 
entusiastisk over et produkt han hadde 
presentert flere tusen ganger. – Blir du 
aldri lei? spurte jeg. – Jeg er så lei av 
produktet at jeg føler meg helt kvalm, 
innrømmet han. – Så begeistringen 
er bare skuespill? spurte jeg? – Nei, 
produktet er jo like bra, uansett hva jeg 
føler. Jeg kommuniserer ikke ut fra hva 
jeg føler, men ut fra fakta om produktet, 
svarte han. 

Styre følelsene med ord
Det er riktig at vi skal være ærlige mot 
følelsene våre, men det betyr ikke at 
vi alltid trenger å snakke og handle i 
henhold til det vi føler. Følelsene forteller 
oss - som vi vet - ikke alltid sannheten. 
Det er veldig greit å erkjenne for seg 
selv: dette er det jeg føler nå, men det 
er ikke lurt å la følelsene styre munnen. 
Hvis vi bare sier det vi føler, blir vi lett 
værende i følelsene og styrt av dem. 
Lærer vi å snakke rett, vil vi kunne styre 
følelsene våre i riktig retning. Takk Gud 
for følelser, men det fins mer pålitelige 
kilder enn dem. 

Olje i maskineriet
En venn av meg fra England, prøvde 
å holde butikkdøra for folk de første 
gangene han var i Norge, og ble like 
forundra som Anh Nga Longva over 
at folk ikke takket. - Disse ordene 
fungerer i andre samfunn som en slags 
olje i maskineriet, en smøring for å få 
bedre flyt i menneskelig kontakt, sier 

sosialantropolog Longva og viser til det 
vi ofte kaller høflighetsfraser.   
 Når noen holder døra for oss, 
fortjener de å få takk, selv om vi ikke 
føler for å si det. Den som holder døra, 
vil oppleve det godt å få takk og få lyst til 
å gjøre noe godt mot flere. Gode ord gjør 
mannen glad, sier den vise kong Salomo.2 
Ord skaper stemning. Temperatur – og 
klimafohold i en familie, for eksempel, 
bestemmes i stor grad av det vi sier. 
Milde svar demper sinne, sårende ord 
vekker vrede, står det i Ordspråkene.3  I 
kapittelet etter, står det: Vennlige ord er 
som dryppende honning, søte for sjelen 
og sunne for kroppen.4

Si det samme som Gud
Bibelen er full av fakta om den som 
har tatt imot Jesus som sin Herre og 
Frelser. Gud forteller oss sannheten om 
oss sjøl. Han bruker ord som rettferdig, 
hellig, ren, fullkommen, og salvet om 
deg som kristen. En skal imidlertid ikke 
ha vært kristen lenge før en oppdager 
at følelsene ikke alltid sier det samme 
som Gud. Da er det viktig å lære seg å 
holde fast på bekjennelsen.5 Vi må lære 
oss å si det Gud sier, også når vi ikke 
føler det. La den svake si: ”Jeg er sterk.” 
slår Bibelen fast.6 Profeten Habakkuk 
hadde lært å holde fast på Guds godhet 

midt i det som var vanskelig: Selv om 
fikentreet ikke blomstrer, og det ikke blir 
frukt på vintreet, selv om frukten svikter 
på oliventreet, og markene ikke gir 
noen føde, selv om småfeet er utryddet 
fra kveen, og det ikke er noe storfe på 
båsene, så vil jeg likevel fryde meg i 
Herren, jeg vil glede meg i min frelses 
Gud, sier han.7

Væpne oss med Guds Ord 
Bibelen gir oss et realistisk bilde av det å 
være kristen. Den viser oss at vi står i en 
daglig kamp. Ånden kjemper mot kjøttet 
og kjøttet mot ånden.8 Som om ikke det 
er nok, fins det også onde åndskrefter 
som er ute etter oss.9 Bibelen lærer oss 
imidlertid hvordan vi kan seire i alle 
situasjoner. Når Paulus i Efeserbrevet 
underviser om hvordan vi kan gjøre 
motstand på den onde dag og bli stående 
etter å ha overvunnet alt, oppfordrer han 
oss til å ta på oss Guds fulle rustning. 
Med til Guds rustning hører beltet: Stå 
da klar med sannheten som belte om 
livet, skriver apostelen.10 Hvordan gjør 
vi det? Ved å væpne oss med Guds Ord! 
Jesus sa at sannheten setter oss fri 11, og 
at sannheten er Guds Ord.12

 Ved at vi velger å tro det Gud sier, 
mer enn det vi føler, tenker og erfarer, vil 
vi bli sterke som kristne og lære å leve 
ved den tro som seirer over verden.13 

Når vi sier det Gud sier om oss, befester 
vi Guds sannhet i sinnet vårt. De har 
seiret over djevelen i kraft av Lammets 
blod og det ord de vitnet, står det i 
Johannes Åpenbaring.14 

Det er et mirakel i din munn
Tanta mi sleit i flere år med tunge tanker. 
Når hun hadde det som verst, stengte 

Si det som er rett – uansett! 

"Hvis vi bare sier det vi føler, blir vi lett værende i følelsene 
og styrt av dem. Lærer vi å snakke rett, vil vi kunne styre 
følelsene våre i riktig retning. Takk Gud for følelser, men 
det fins mer pålitelige kilder enn dem" 
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hun seg inne i leiligheten og tok ikke 
imot folk. Den kristne legen hun gikk til, 
sa at dette nok var hennes torn i kjødet. 
Det trodde tante lenge – inntil noe åpnet 
øynene hennes for at Gud så annerledes 
på det. 
 Ei kristen venninne ga henne tre 
hefter skrevet av pastor John Osteen. 
De het: Det er et mirakel i din munn, 
Nedbryte festningsverk og Det 
guddommelige kjærlighets vell. 
 Gjennom å lese disse enkle heftene, 
ble det ikke bare klart for henne at det 
var Guds vilje at hun skulle leve fri fra 
depresjon, men hun fikk også se veien til 
å bli fri. 

Guds medisin 
Hun begynte å stå opp tidlig om morran 
å ta til seg ”Guds medisin”; løftene Gud 
har gitt i Bibelen. Hun leste dem høyt 
for seg sjøl igjen og igjen og tok opp 
kampen mot de mørke kreftene. Ett av 
avsnitta hun lærte seg utenat og stadig 
bekjente høyt, var Ordspråkene 4,20-22: 
Lytt til det jeg sier, min sønn, vend øret 
til og hør mine ord! Slipp dem aldri ut 
av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte! 
For de gir liv til den som finner dem, og 
helsebot for hele kroppen.  
 Tante fant, og tok gjennom dette 
i bruk en nøkkel som ikke bare satte 
henne fri fra depresjonen, men har gitt 
henne et liv i helse og stor styrke til 
denne dag. Hun er nå 73 år.15 

Snakk sant med din neste!
En annen viktig side av å si det som er rett 
- uansett, finner vi også i Efeserbrevet: 
Legg derfor av løgnen! Tal sant, hver 
med sin neste, for vi er jo hverandres 
lemmer. 16 Mange mennesker har vendt 
seg til, helt fra barndommen, å ljuge. Det 
gode er at når vi vender om og lar oss 
døpe, blir vi nye skapninger med en helt 
ny natur. Da kan vi legge av de gamle 
uvanene og leve et nytt liv i henhold til 
Guds standard.17  
 Å si det som er sant, betyr 
selvfølgelig ikke at vi sier alt vi vet og alt 
vi mener. Vi tenker hele tida på det som 
vil være til hjelp for vår neste, og holder 
ikke tilbake noe av det som kan gagne 
dem vi snakker med.18 

Integritet 
Når folk over tid merker at vi ikke er 
feige, men sier det som er sant, uansett 
om det skulle såre deres følelser, 
begynner de å stole på oss. Den som 
refser en mann, får siden større takk 
enn den som farer med smiger, sier 
Skriften.19 Det kan hende at den som sier 
det han tror folk helst vil høre, blir bedre 
likt i begynnelsen, men når folk virkelig 
er klar for å få hjelp, går de til den som 
snakker sant. 
 Samfunnet vårt trenger at vi som 
kristne er sanne venner. En venn er 
trofast selv når han slår, en fiendes kyss 
er svikefulle, står det i Bibelen.20  Jesu 
kjærlighet til ”den rike unge mannen” 
fikk ham ikke til å snakke ham etter 
munnen. Selv da mannen ble såret, ba 
ikke Jesus om unnskyldning for at han 
hadde sagt ham sannheten.21 Jesus sa 
ikke det mannen ville høre, men det han 
trengte å høre; det som kunne løse ham. 
Det er bare sannheten som setter fri! 

Nåde og sannhet  
Et viktig ordpar i Bibelen er nåde og 
sannhet. Det står at Jesus kom med 
nåden og sannheten.22 Tal alltid vennlige 
ord, men la dem ha salt og kraft, så dere 
vet hvordan dere skal svare hver enkelt, 
er Paulus råd til den som vil finne den 
rette tonen med omverdenen.23

 

Det er først i møte med sannheten at 
nåden får gjøre sin virkning. Uten nåden 
blir sannheten hard, og uten sannhet blir 
nåden slapp. 
 Gud holder på å reise opp en 
generasjon av kristne som har lært at 
tungen har makt over død og liv.24 De 
holder for sant det Gud sier, uansett 
hva de opplever, og de bygger opp 
mennesker rundt seg ved å si det som er 
sant og godt.25 

KNUT GUDERGOD OSLAND
ko@krinet.no
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Guds ord er levande og 
kraftig. Eg lever ved dei 
orda som går ut frå Guds 
munn. Det Gud har sagt gjev 
meg tru og identitet. Ordet 
frå Gud gjev livet mål og 
meining. Det er mi livskjelde 
kor eg dagleg ausar nytt liv. I 
denne artikkelen vil eg dela 
med deg korleis Guds ord 
har forma identiteten min 
ved å visa meg kven eg er i 
Kristus. Det er godt å tru det 
Gud seier om oss. Det er godt 
og rett å seia det ut høgt og 
sanna at vi er det Gud seier vi 
er i Kristus!

Før eg møtte Jesus Kristus gjekk eg 
min eigen veg og var fortapt i mine 
synder. Då Jesus fann meg og kalla 

meg til omvending og frelse, fekk eg 
tilgjeving og nytt liv, - bare på grunn av 
hans store og ufortente nåde. Mi frelse 
kviler ikkje på noko eg har gjort eller må 
gjera, men bare på det Gud har gjort for 
meg i Jesus Kristus, min Herre! 
 Fordi Gud har sagt noko om seg 
sjølv og sitt frelsesverk for oss i Jesus 
Kristus, kan vi vera frimodige og seia det 
Gud seier! Guds ord i vår munn frigjer 
Guds kraft i vårt eige sinn og tankeliv. 
Når vi trur Ordet frå Gud og fyller hjarta 
vårt med Guds tankar, vil det føra til eit 
rikt liv i Guds velsigning.
 Fordi Gud har sagt: Eg slepper deg 
ikkje og går ikkje frå deg, kan eg vera 
trygg og seia: Herren er min hjelpar, eg 
er ikkje redd. Kva kan eit menneske gjera 
meg? (Hebr.13,5-6)

Alt Gud seier om meg er sant, for Gud 
kan ikkje lyga. (4.Mos.23,19; Rom.3,4)

Alt Guds ord seier han har gjort for 
meg i Kristus er evig røyndom som 
ikkje kan gjerast om, men bare levast 
ut. (4.Mos.23,4; 1.Kor.1,30; 1.Tess.5,24; 
Kol.2,6-3,10)

På grunn av det Gud har sagt 
kan eg seia:
Eg er født på ny ved Den Heilage Ande.  
(Joh.1,12-13; 3,3-16)

Eg er født på ny, av ein uforgjengeleg 
sæd, ved Guds ord som lever og varer. 
(1.Pet.1,23)

Eg er barn av Gud.    (1.Joh.3,1-2) 

Eg er elska av Gud, Faderen, Sonen og 
Den Heilage Ande.
(Rom.5,5-8; 1.Joh.4,10-11; Op.1,5)

Eg har fått tilgjeving for alle mine synder. 
(Ef.1,7; 1.Joh.1,7-9)

Eg er frikjend frå alt som 
ville anklaga meg.
(Ap.gj.13,39; Rom.8,33-34)

Eg er rettferdig for Gud. 
(Rom.3,26; 4,24-25; 2.Kor.5,21)

Eg har fred med Gud.   
(Rom.5,1; Ef.2,13-19)

Eg er fri all fordømming.    (Rom. 8,1)

Eg kan gløyma det som er bak. 
(Fil.3,13)

Eg er ein ny skapning, alt det gamle er 
borte, alt har vorte nytt og eg kan leva 
eit heilt nytt liv. 
(2.Kor.5,17; Gal.6,15)

Eg er eit tempel for Den Heilage Ande, 
difor bruker eg kroppen til ære for Gud 
og ikkje til seksuell umoral.
 (1.Kor.6,19-20)

Eg er fri forbanninga frå lova.  
(Gal.3,13)

Eg har fått nåde og er godteken av Gud.  
(Ef.1,6; Rom.15,7)

Eg er frelst av nåde, ved tru, ikkje av meg 
sjølv, det er Guds gåve.   (Ef.2,8)

Eg er forsona med Gud.     (2.Kor.5,18)

Eg har fått forsoningstenesta for å 
hjelpa folk til å verta forsona med Gud. 
(2.Kor.5,18-19)

Eg er Kristi sendebod, Gud formanar 
menneske gjennom meg.   (2.Kor.5,20)

Eg er utvald og heilag i Jesus Kristus min 
Herre og Frelsar.
(Rom.1,1; 1.Kor.1,1-2; Ef.1,1; Fil.1,1; 
1.Pet.1,1-2)

Eg er heilag, lytelaus og feilfri for Guds 
åsyn på grunn av det Gud har gjort for 
meg i Jesus Kristus.   (Ef.1,4; Judas1,24)

Eg er kalla av Gud med eit himmelsk 
kall, difor kan eg gløyma alt som er bak 
og jaga mot målet . 
(2.Tim.1,9; Hebr.3,1; Fil.3,12)

Eg har kome nær til Gud ved Jesu Kristi 
blod og kan med frimod koma fram for 
han med godt samvit og reint hjarta.  
(Ef.2,13; Hebr.10,19-22)

Eg har fått del i Kristi fullnad.  
(Kol.2,9-10; Ef.1,21; 4,12-13)

Eg er sett fri frå mørkers makt . 
(Kol.1,13; Ef.5,8-16; 1.Tess.5,4-8;)

Eg lever no i Guds lys.  
(1.Joh.1,7; Ef.6,8-10)

Eg lever som lys og salt i verda.  
Matt.5,13-14; Fil.2,12-16; Kol.4,5-6
Eg er døypt til Kristus og har ikledt meg 
Kristus   (Gal.3,26-27)

Eg er gravlagd med Kristus og er 
oppreist med han til eit nytt liv.  
(Rom.6,3-5)

Sei det Gud seier!



FOLK 3 - 2004 SIDE 15

Eg er krossfest med Kristus, så eg ikkje 
lenger skal træla under synda. 
(Rom.6,6-10; Gal.2,19-20)

Eg er død for synda, men levande for 
Gud.    (Rom.6,11; Gal.2,20)

Eg var død på grunn av synd, men har 
vorte gjort levande med Kristus.  
(Ef.2,5; Kol.2,13)

Eg er oppreist med Kristus og sit i 
himmelen med han.   (Ef.2,6)

Eg har fått liv og herredømme ved Jesus 
Kristus.   (Rom.5,17)

Eg er ein konge og prest for Gud og skal 
råda på jorda.    (Op.1,6; 5,10)

Eg har vorte sett i stand til å få del i hans 
arv.      (Kol.1,12; Ef.1,14,18)

Eg er Guds arving og Kristi medarving.  
(Rom.8,17)

Eg vinn meir enn siger ved han som 
elskar meg.      Rom.8,37

Ved Jesu sår har eg fått lækjedom for alle 
mine sjukdomar og plagar .
(1.Pet.2,24;  Matt.8,17; Jes.53; Sal.103,3)

Saman med dei andre i kyrkjelyden – det 
kristne fellesskapet - er eg oppbygd på 
apostel- og profetgrunnvollen, men Jesus 
Kristus er hjørnesteinen sjølv.    (Ef.2,20)

Det er Guds verk at eg er i Jesus Kristus. 
(1.Kor.1,30)

Gud har gjort Kristus til min visdom, 
rettferd, helging og utløysing, så eg kan 
rosa meg i Herren.    (1.Kor.1,30)

Ved Jesu Kristi oppstode frå dei døde, 
har eg vorte fødd på ny til eit levande 
håp.   (1.Pet.1,3)

Det er gjennom Guds kraft eg vert 
halden oppe ved trua.  (1.Pet.1,5)

I Jesus Kristus er eg merkt med eit 
segl, Den Heilage Ande, som var lova. 
(Ef.1,13)

Den Heilage Ande som bur i meg, er 
pantet på arven eg skal få saman med 
Guds folk.   (Ef.1,14)

Ved trua på Jesus Kristus, har eg evig liv, 
og kjem ikkje for dommen. 
(Joh.3,16-18; 5,24)

Ved trua på Jesus Kristus har eg gått over 
frå døden til livet, frå mørke til lys, frå 
Satans makt og til Gud. 
(Joh.5,24; Ap.gj.26,18; Kol.1,13)

Eg er krossfest med Kristus; eg lever 
ikkje lenger sjølv, men Kristus lever i 
meg. (Gal.2,20)

Ved Guds heilage lovnader får eg del 
i guddommeleg natur etter at eg har 
sloppe bort frå oppløysinga i verda. 
(2.Pet.1,4)

Då eg lærte Gud å kjenna, han som kalla 
meg ved sin eigen herlegdom og styrke, 
gav han meg i si guddommelege makt 
alt som tener til liv og gudsfrykt, difor 
kan eg møta alle utfordringar i livet på 
ein guddommeleg måte.    (2.Pet.1,3)

I Kristus har Gud velsigna meg med all 
Andens velsigning i himmelen. Når Gud 
har velsigna, kan inga forbanning råka 
meg.  (Ef.1,3; Gal3; 1.Mos.12,3; Ord.26,2)

Eg er ein kongeleg prest som høyrer Gud 
til, så eg kan forkynna hans storverk og 
gjera han kjend.      (1.Pet.2,9)

Alt maktar eg i han som gjer meg sterk. 
(Fil.4,13)

Min Gud, rik som han er på herlegdom 
i Kristus Jesus, gjev meg alt eg treng. 
(Fil.4,19)

Gud styrkjer meg til enden kjem, så eg 
kan stå ulastande på Herren Jesu Kristi 
dag: den dagen Herren kjem att til frelse 
og dom. 
(1.Kor.1,8; Rom 13, 12; 1 Kor 5, 5)

Eg er viss på at han som tok til med ei 
god gjerning i meg, skal fullføra henne 
- heilt til Jesu Kristi dag.  (Fil 1, 6.)

For alt som er født av Gud, sigrar over 
verda. Og det som har sigra over verda, 
er vår tru. (1.Joh.5,4)

Eg er ein borgar saman med dei heilage 
og høyrer Guds husfolk til. (Ef.2,19)

I Jesus har eg lært sanninga å kjenna 
og han har gjort meg verkeleg fri. 
(Joh.8,32,36).

Gud vere takk, som alltid fører meg 
fram på sigersferd i Kristus og ved meg 
spreier kunnskapen om seg som ein ange 
på kvar stad eg ferdast. (2.Kor.2,14)

Ingen kan riva meg ut or Jesu hand 
.(Joh.10,28)

Kristus i meg gjev meg håp om 
herlegdom!     (Kol.1,27)

Når eg ser inn i Jesu herlege andlet, 
vert eg omlaga til det same bilete, frå 
herlegdom til herlegdom. Dette skjer 
ved Herrens Ande.     (2.Kor.3,18)

ERLING THU
et@krinet.no
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Guds ord er fundamentet i 
kristenlivet mitt

Guds ord er mere enn ord, det 
gjør under i ditt liv... Slik song 
eg ilag med andre unge heime 

på bedehuset for mange år sidan, og eg 
har verkeleg fått erfart sanninga i denne 
songstrofa. Guds ord gjev liv, det virkar! 
Guds ord frelser og hjelper, det styrkjer 
og forfriskar, det reinsar og lækjar. Guds 
ord byggjer oss opp til kropp og sjel. Det 
er vedunderleg!
 Når vi seier at vi trur på Gud så trur 
vi på Ordet hans. Gud er i Ordet , det er 
innanda av Han. Når vi les Bibelen og 
har tillit til Gud at dette er hans eigne 
ord, då vil vi erfara sanninga og gode 
frukter av det. Profeten Jeremia seier 
i kap.15.16 :”Eg fann dine ord og åt 
dei, dei var til hugnad for meg.” Kvar 
dag kan vi få eta ordet, få næring og 
bli metta av Ordet, og kjenna styrke til 
kropp og sjel. Det virkar og hjelper i alle 
fasar i livet, i same kva slag situasjon vi 
er oppe i , same korleis vi kjenner oss, 
om vi er svake eller sterke. Ordet gjev 
råd, rettleiing, oppmuntring og trøyst. 
Det er fundamentet å byggja livet på, og 
eg vil snart dela nokre av dei erfaringane 
eg har gjort gjennom trua på  Guds Ord. 
I Jakobs brev  1.22 les vi;” De må ikkje 
berre høyra ordet, men gjera etter det, 
elles kjem de til å dåra dykk sjølve.”
 Når vi trur Gud trur vi alt det Han 
seier er sant. Vi har tillit til at det Han 
har sagt i Ordet kjem til å henda. I Jesaja 
55.11 les vi at Guds ord aldri vil venda 
tomt tilbake men gjer det Herren vil og 
fullføra det Han sender det til. Guds 
løfter står fast, dei er det uendeleg 
mange av. Herren held det Han lovar.

Guds ord gav hjelp i barne og 
ungdomsår.
Eg er takknemleg for at eg fekk veksa 
opp i ein heim med Guds ord. Serleg 
gjennom mor og bestemor fekk eg læra 

Guds ord å kjenna. Tidleg fekk eg gå på 
sundag skule og då var det ein gammal 
lærar som gjorde sterkt inntrykk på 
meg. Han var så gripen av Jesus og 
Ordet når han underviste. Tårene rann 
nedetter kinna og utan andre hjelpe 
midlar enn ein velbrukt Bibel og sitt eige 
vitnespyrd heldt han oss stille, lyttande 
og undrande.
 På barneskulen gjekk eg i klasse 
med søskenbarnet mitt. Vi hadde begge 
sagt ja til Jesus, 13 år gamle. Det var 
fleire såkalla ”tøffe” guttar i klassen som 
prøvde å mobba oss fordi vi trudde på 
Jesus. Søskenbarnet mitt og eg sende då 
små lappar til kvarandre i løynd der vi 
skreiv  bibelord. Det hjelpte og styrkte 
oss til å takla dei som erta oss og gjorde 
narr av oss. Så godt å kunna oppmuntra 
kvarandre med Guds ord. Guds ord seier 
i 2.Pet.1.3 at Gud har i si guddommelege 
makt gjeve oss alt som tener til liv og 
gudsfrykt. Det er alltid hjelp å få hjå 
Herren!
 Då eg hadde sagt ja til å fylgja 
Jesus og leva for Han, fekk eg mitt eige 
nytestamente og seinare Bibel. Eg lærde 
meg fleire ord utenat og eg kunne tenkja 
og grunda på Ordet og gjera nytte av det. 
Som nyfrelst kom den vonde ofte og ville 
prøva å ta gleda og freden frå meg ved å 

seia at du er så dårleg, du har gjort det 
og det. Men då kunne eg møta fienden 
med Guds ord. Eg hadde fått ”mitt” 
ord som eg heldt fast på, Rom.8.1 ” Så 
er det då inga fordøming for dei som er 
i Jesus Kristus”. Då Erling og meg var 
sjenerte unge tenåringar og kjæraster, 
gav vi kvarandre små lappar eller brev 
når vi treftestDet meste som sto der var 
bibelord som hadde blitt så gode for oss 
og som vi ville dela med den andre! Ja, 
det er i samsvar med ordet; ”Korleis 
skal ein ungdom halda stigen sin rein? 
Når han held seg til dine ord.”Salme 
119.9 Eit anna vers i same Salma seier: 
”I hjarta gøymer eg ditt ord, så eg ikkje 
skal synda mot deg.” I ungdomstida 
er det så mange ting som skjer, med 
skiftande kjensler,”ups and downs”, det 
er valg ein skal ta og dei er ikkje alltid så 
enkle. Då er det trygt og godt å ha Guds 
ord som ballast i livet.

Guds ord gav meg lækjedom
Det er herleg med Guds ord som seier 
at ved Jesu sår har vi fått lækjedom 
(Jes.53.5), eller som det står i Salme 103.3: 
”Han som tilgjev alle dine misgjerningar, 
som lækjer alle dine sjukdomar. Eg har 
fått erfart det mange gonger at Herren 

Guds ord virkar i kvardagen
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"Gud er i Ordet , det er innanda av Han. Når vi les Bibelen 
og har tillit til Gud at dette er hans eigne ord, då vil vi 
erfara sanninga og gode frukter av det"

har gjort meg frisk og eg vil fortelja om 
ein gong korleis eit ord frå Gud virka i 
situasjonen.
 Eg hadde ein veldig hoven og vond 
fot med sterke smerter, årsak var ukjend. 
Men eg kunne ikkje trø ned på foten. Eg 
hadde fått forbønn, men det kom ingen 
rask forandring. Helga nærma seg, vi 
skulle ha konferanse i menigheten og 
vi skulle ha engelske venner buande 
hjå oss. Eg hadde bedt frimodig om at 
eg skulle bli frisk, kunna stella godt 
for gjestene og kunna prisa Herren og 
dansa av glede i helga. Torsdag kvelden 
la Erling på ny hendene på den sjuke  
foten og ba, og så siterte han eit ord i frå 
Bibelen der det står i eit vers: ”Det same 
gjev han sin ven medan han søv.” (Salme 
127.2) Eg tok straks dette ordet til meg, 
og eg takka Herren for at Han ville røra 
ved foten min og gjera meg frisk medan 
eg sov. Neste morgon blei eg veldig glad 
då eg såg på foten min. Han var ikkje 
hoven lenger, eg kunne trø ned utan at 
det gjorde vondt. Halleluja!. Det blei ei 
fantastisk helg, eg kunne sørga vel for 
gjestene våre, prisa Herren og dansa 
for Han i glede og begeistring over hans 
godleik og nåde. ”Han sende sitt ord og 
lækte dei”(meg!). Gud er så god!

Tenkja og tala Guds ord
Eg starta ut med ei songstrofe, og ei 
annan song som eg av og til syng er slik:” 
La hvert ord fra min munn og hver tanke 
i mitt sinn være til ditt velbehag kjære 
Gud.” Kor viktig det er for oss at Guds 
ord får fylla sinn og tankar, for det hjarta 
er fylt av, talar jo munnen.(Matt.12.34) 
Gud kjenner tankane våre, han kjenner 
hjarta sine skjulte tankar.(Salme44.22). 
”Langt bortanfrå skjønar du min 
tanke.”(Sal.139.2) Herren veit alt om 
oss, vi kan ikkje skjula noen ting for 
Han, ikkje eingong ein liten tanke. Det 
er vedunderleg å kunna reinsa tankane 
i vassbadet i Ordet.
 Av og til vil det koma feile eller 
tome tankar. Dei er ikkje i samsvar 
med Guds ord. Vi let oss driva av 
med eigne tankar. Eit ordtak seier at 
vi kan ikkje nekta fuglen å flyga over 
hovudet vårt, men vi kan hindra han i 
å byggja reir der. På same måte kan vi 
hindra dårlege eller negative tankar i å 

få festa hjå oss. Guds ord seier det slik: 
”For våre stridsvåpen er ikkje jordiske, 
men Guds kraft er verksam i dei, så vi 
kan leggja festningar i grus. Vi riv ned 
tankebygningarog alt stort og stolt som 
reisar seg mot kunnskapen om Gud, og 
tek kvar tanke til fange i lydnad mot 
Kristus. (2.Kor.10.4-5) Herren har gitt 
oss kraft ved den Heilage Ande, Han har 
gitt oss sitt ord så vi kan leva i seier og få 
tankane på rett spor.

 Men når vi kjenner hjarta er fylt av 
angst eller uro av ein kjend eller ukjend 
årsak, då er det godt å kjenna Herren og 
gå til Ordet hans. Når kjenslene våre 
skiftar, vi er trøytte og  langt nede, då 
er det godt å høyra ordet. Eg synes det 
er ei stor hjelp i å sitera Guds ord høgt, 
kva Gud seier i Ordet sitt til meg og om 
meg. Eg let tankane mine og koma fram 
for Han, framfor nådetruna, ja alt som 
eg har på hjarta får eg koma framfor 
Han med. Då er det godt å bli minna 
om ordet:” Ver ikkje redd for eg er med 
deg! Sjå deg ikkje rådvill ikring, for eg 
er din Gud!”(Jes.41.10) Herren kjem 
nær, Hans fred fyller hjarta og sinn og 
bevarer hjarta i Jesus, Kristus.  Herren 
seier vidare i sitt ord:Mine tankar er 
høgare enn dykkar tankar.(Jes.55.9) og i 
Salme 40.6 seier han at Han har mange 
tankar til vårt beste.Herren tek vare på 
oss, vi kan i eitt og alt, under alle forhold 
vera trygge.
 Som lita jente var eg redd for 
torever. Vi hadde ein stor transformator 
kiosk like ved huset vårt og det gjorde 
at lynet slo ned mange gonger like i 
nærleiken og ein gong i gangen vår utan 
det tok fyr. Då sa mor alltid til oss ”Den 
Gud vil bevare er utanfor fare”. Og som 
ho sa: ”Det fortalde alltid mor mi oss”. 
Det same har eg sagt til våre barn når dei 
var små og det lyna og tora som verst. 
Eit godt ord å bringa vidare, for løftet i 
Guds ord seier i Salme 91 kor trygge vi 
er under Guds vern. Det er godt å seia ut 
Guds Løfter.

Trøyst kvarandre med Guds ord
Det er vedunderleg når Jesus kjem til oss 
gjennom Ordet og seier: ”Ver frimodige, 
det er eg. Ver ikke redde” Men det er like 
sterkt når ei søster eller ein bror i Herren 
kjem og gjer oss eit ord og ei helsing frå 
Herren. Herren vil bruka oss til å gje 
Ordet hans vidare. I Heb.10.24 står det 
at vi skal ha omtanke for kvarandre så 
vi oppgløder kvarandre til kjærleik og 
gode gjerningar, og vidare står det at 

vi skal setja mot i kvarandre. Vi treng 
kvarandre. Når vi får trøyst i all vår 
naud av Herren, kan vi trøysta dei som 
er i naud med den trøyst vi sjølve har 
fått av Gud.Vi skal trøysta kvarandre 
med Guds ord. (1.Tess.4.18)  Vi får vera 
med å gje Guds ord, dela det med andre 
menneske og oppmuntra dei. Eg minnest 
tilbake for 14 år sidan då vår eldste son 
døydde og gjekk heim til Herren, kor 
avgjerande, kor uendeleg styrkjande og 
godt det var då vennene våre kom og 
gav oss oppmuntringar med Guds ord, 
eller andre som budde langt borte sende 
oss varme helsingar med gode ord. I 
denne tunge tida med sorg og sakn 
heldt Guds ord oss oppe, Herren var oss 
nær gjennom Ordet sitt, og  Han brukte 
mange til å trøysta oss.
 ”Herren min Gud har gjeve meg 
ei læresveins-tunge,så eg med mitt ord 
kan styrkja den trøytte. Kvar morgon 
vekkjer han mitt øyra så eg kan høyra på 
læresveins vis”. (Jes.50.4)  Slik er det eg 
ønskjer å leva, i tru og tillit til Guds ord, 
tenkja og grunda på det, seia det ut og 
gjera etter det. Guds Ord held, Herren 
har vist seg trufast mot Ordet sitt i dei 47 
åra eg har levd i samfunn med Han. Han 
har vore med kvar einaste dag. Framtida 
er i hans hand, eg er trygg. Hans ord 
varer til evig  tid!

SOLVEIG THU
et@krinet.no



SIDE 18 FOLK 3 - 2004

Tungen har makt over død og 
liv, og de som gjerne bruker 
den, får nyte dens frukt.
Ordspråkene 18:21

Enten er treet godt, og da er også 
frukten god, eller treet er dår-
lig, og da er også frukten dårlig. 

Treet kjennes på frukten. Ormeyngel! 
Hvordan kan dere si noe godt, dere som 
er onde? Det hjertet er fullt av, det taler 
jo munnen. Et godt menneske henter 
fram gode ting av sitt gode forråd, et 
ondt menneske henter fram onde ting av 
sitt onde forråd. Det sier jeg dere: Hvert 
unyttig ord menneskene sier, skal de 
svare for på dommens dag. Ja, etter dine 
ord skal du kjennes rettferdig, og etter 
dine ord skal du dømmes skyldig.
Matt.12:33-37
 Et engelsk ordtak sier ”Kjepper og 
stein kan knuse mine bein, men ord kan 
aldri skade meg!” Det stemmer slettes 
ikke. I virkeligheten har ord har makt til 
å bygge opp og rive ned. Det vi sier har 
stor makt.

Det finnes to stemmer som lyder 
i universet, to slags tale som står i 
motsetning til hverandre:
• den ene stemmen taler ord som skaper 

liv, den andre ord som skaper død
• den ene stemmen taler ord som skaper 

tro, den andre ord som skaper frykt
• den ene taler sannhet, den andre løgn
• den ene taler ord av kjærlighet, den 

andre hat
• den ene løfter opp, den andre 

fordømmer
• den ene taler ord som skaper 

åpenbaring og klarhet, den andre 
forvirring

• den ene taler skapende ord, den andre 
det som river ned

Den ene er Guds stemme, den andre er 
djevelens. 

Guds stemme
Da sa Gud: Bli lys.    1.Mos.1:3
 Gud er selve Skaperen. Likevel 
måtte selv han tale for å skape. En tanke 
var ikke nok. Han sa; ”Bli lys” – og det 
ble lys! Hans ord har skapermakt i seg. 
Alt Gud skapte gjorde han på samme 
måte; ved å si det ut. Han nevnte det 
– og det ble til!
 Himmelen ble skapt ved Herrens 
ord, hele dens hær ved et pust fra hans 

munn. Han samlet havvannet som i et 
kar, la havets dyp i opplagsrom. For 
Herren må hele verden frykte og alle 
som bor på jorden, skjelve. Han talte, 
og det skjedde, han bød, og det stod 
der.Salme 33:6-9
 
De skal lovsynge Herrens navn, 
for de ble skapt på hans bud (ord). 
Salme 148:5
 
I tro forstår vi at verden er skapt ved 
Guds ord, og at det vi ser, har sitt 
opphav i det usynlige. Heb 11.3
 
Han er den Gud som ”gjør de døde 
levende og byr det som ikke er, å bli til.” 
Rom.4:17
 
Det virkelige Big Bang var Guds 
stemme som lød og universet ble til! 
Selv mennesket ble skapt gjennom Guds 
talte ord. Da sa Gud: ”La oss skape 
mennesker i vårt bilde, som et avbilde 
av oss!” (1.Mos 1:26ff) Det var enighet 
hos den treenige Gud. En perfekt enhet 
i treenigheten foran høydepunktet i 
skaperverket. Det er sant at mennesket 
ble til av støvet på jorden, men det 
skjedde først etter at Gud hadde talt. 
Legg også merke til at det første Gud 
skapte var lys. Gud selv er lys og i ham 
finnes intet mørke. Og det var godt, slik 

alt han skaper er godt. Gud er god og alt 
han gjør er og gjør godt!
 Og når det gjelder oss er alt Gud 
sier til oss som mennesker på linje 
med det første han talte over oss som 
menneskehet: skapte i Guds bilde (Ef.4:
20-24), til å styre, og fylle jorden med 
Guds herlighet.
 Gud har talt til oss mange ganger 
og på mange måter og nå taler han 
til oss gjennom Sønnen. (Heb.1:1-2) 

Han taler til oss gjennom sitt ord som 
er ”innåndet” av Gud, gudsinspirert, 
fullt av hans ånd og hans liv og som er 
nyttige til opplæring og tilrettevisning, 
til å hjelpe på rett vei og å oppdra i 
rettferd (2.Tim.3:16).

Gud taler:
• gjennom sitt ord, Bibelen
• gjennom sin Hellige ånd i deg
• gjennom profetiske ord
• gjennom forkynnelse og undervisning 

i ordet
• gjennom omstendigheter
• gjennom brødre og søstre

Djevelens stemme
I 1.Mosebok kapittel 3 introduseres 
djevelen som slangen. Senere møter vi 
ham som satan, anklageren og løgnens 
far. Han også talte: ”Har Gud virkelig 
sagt?” (1.Mos.3:1) Hans ord sådde om 
Guds pålitelighet og påliteligheten i hans 
ord. Djevelens mål er å framstille Gud 
som en løgner. Hele djevelens hensikt 
er å forvrenge hvem Gud egentlig er og 
motarbeide hans hensikter, som blant 
annet inkluderer djevelens egen framtid, 
en evighet i helvetes ild.
 Hver ord djevelen taler har til 
hensikt å forhindre oppfyllelsen av Guds 
plan slik den er uttrykt i 1.Mos.1:26 og 
videre. Men vi trenger ikke å være uten 

Kraften i det talte ord

"Det virkelige Big Bang var Guds stemme som lød 
og universet ble til!"
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innsikt i hans metoder. Djevelen er ikke 
egentlig ute etter meg og deg – han er ute 
etter å stanse Gud!
 Eva valgte å tro satan, anklagerens 
ord, framfor de Gud hadde talt. 
Konsekvensene var katastrofale! Satan 
forsøkte til og med denne taktikken 
overfor Jesus! I Matteus 3:17 lyder 
Guds stemme over Jesus: ”Dette er min 
Sønn, den elskede, som jeg har behag i.” 
Likevel forsøker satan seg like etterpå: 
”Er du (virkelig) Guds sønn, så…” 
Jesus forsvarer seg med Guds ord og 
møter djevelens angrep med å si ”Det 
står skrevet…”. Med andre ord: Gud 
har sagt! Jesus svarte: ”Det står skrevet: 
Mennesket lever ikke bare av brød, men 
av hvert ord som kommer fra Guds 
munn.” (Matt. 4:4) Det Jesus sier her 
er at han lever av det Faderen taler til 
ham. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg 
selv, men bare det han ser Faderen gjøre. 
Det Faderen gjør, det gjør også Sønnen. 
(Joh.5:19)
 Det store spørsmålet er: Hvilken 
stemme lytter du til? Hvilken stemme 
tror du? Du vil lytte til den stemmen 
du er enig med, den du tror på. Den 
du tror på vil være den du lytter til og 
også snakker i samsvar med. For ”det 
hjertet er fullt av, det taler jo munnen.” 
Matt.12:34
 Det står skrevet: Jeg trodde, derfor 
talte jeg. Også vi tror, og vi taler, fordi vi 
har den samme troens Ånd. For vi vet at 
han som oppreiste Herren Jesus, han skal 
også oppreise oss sammen med ham og 
føre oss fram til seg sammen med dere. 
2.Kor.4:13-14

Mine sauer hører min røst, jeg kjenner 
dem, og de følger meg.     Joh. 10:27

Dine ord er bekjennelser
Velg den gode bekjennelse – la det du 
sier arbeide for deg, ikke imot deg.
Men rettferdigheten av tro sier: Tenk 
ikke med deg selv: Hvem skal fare opp 
til himmelen? - det vil si for å hente 
Kristus ned - eller: Hvem skal stige 
ned i avgrunnen? - det vil si for å hente 
Kristus opp fra de døde. Men hva sier 
den? Ordet er deg nær, i din munn og 
i ditt hjerte. Det er troens ord, det som 
vi forkynner. For hvis du bekjenner med 

din munn at Jesus er Herre, og tror i 
ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra 
de døde, skal du bli frelst. Med hjertet 
tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med 
munnen bekjenner vi så vi blir frelst. 
Rom.10:6-10
 Munnen er til for å brukes til å 
snakke, for å bekjenne. Så da gode ord 
og høst liv! Her er noen måter du kan 
gjøre dette:

1. Gi takk under alle forhold
Takk Gud under alle forhold! For dette 
er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. 
(1.Tess. 5:18) Gi takk til Gud uansett 
hvilke forhold du lever under, om det 
er gode tider eller vanskelige tider. Men 
merk deg at det står under alle forhold, 
ikke for alle forhold. Takken gir du fordi 
Gud er god alltid og at hans nåde aldri 
tar slutt. Salme 100 lærer oss å alltid 
gå inn gjennom hans porter med takk 
og inn i hans forgårder med lovsang. 
Lovprisning er troens språk. La den 
prege ditt liv og din tale, til deg selv, 
andre, og ikke minst, til Gud selv. Nå 
skal de vende tilbake, de som Herren 
fridde ut. De kommer til Sion med jubel, 
med evig glede om sin panne. Fryd og 
glede skal nå dem igjen, sorg og sukk 
skal flykte. (Jes.51:11)

2. Bekjenn Guds ord
Strid troens gode strid og grip det evige 
liv som du er kalt til, og som du bekjente 
deg til da du avla den gode bekjennelse 
for mange vitner. For Guds ansikt, han 
som gir alle ting liv, og for Kristus 
Jesus, som avla den gode bekjennelse 
for Pontius Pilatus, pålegger jeg deg: ta 
vare på ditt oppdrag… 1.Tim.6:12-14a
”Den gode bekjennelse”. Kom i gang 
med å si fram gode bekjennelser som er 
i samsvar med Guds ord og Ordets Gud 
for Jesus selv avla en god bekjennelse 
foran Pilatus. Hans bekjennelse var ”Jeg 
er konge” (Joh.18:37). Han bekjente for 
Pilatus den sannhet som Gud hadde 
talt over ham. Abraham brukte Guds 
nye navn, som betydde ”Far for mange 
folk”. Når han presenterte seg sa han 
med det: ”Jeg er Abraham – far til mange 
folk”. Han uttrykte enighet med det Gud 
hadde sagt gjennom sine ord. Og det ble 
som Gud hadde talt!

3. Snakk til deg selv
Å snakke til seg selv er et tegn på å være 
ved åndelig sans og samling!
Hvorfor er du full av uro, min sjel, 
hvorfor stormer det i meg? Vent på Gud! 
For enda en gang skal jeg takke ham, 
min frelser og min Gud. Hvorfor er du 
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full av uro, min sjel, hvorfor stormer det 
i meg? Vent på Gud! For enda en gang 
skal jeg takke ham, min frelser og min 
Gud. Salme 42:6, 12
Snakk til deg selv. Snakk deg til rette 
slik at Guds ord, Guds sannheter og 
Guds tanker for deg får styre i ditt liv. 
Si til deg selv: ”Hvorfor oppfører du deg 
slik? Sett din lit til Gud!” Du kan bryte 
ut av å være fanget og styrt av dine 
omstendigheter. Tal Guds ord til deg 
selv, tal Ordet til din kropp, din sjel og 
din ånd. Og for deg, som for Abraham, 
skal det bli som Gud har talt!

4. Tal til hverandre
Si fram for hverandre salmer og hymner 
og åndelige sanger; syng og spill av 
hjertet for Herren! Ef.5:19
Legg vinn på å oppmuntre, styrke og 
trøste hverandre.

5. Lev i enighet med troens ord
Også dette sier jeg dere: Alt det to av 
dere her på jorden blir enige om å be 
om, skal de få av min Far i himmelen. 
For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, 
der er jeg midt iblant dem. Matt.18:19-20
 Det er en kraft i enighet, enighet 
med hverandre og enighet med Gud. 
Enighet i samsvar med Guds ord. Guds 
ord og løfter er fullført i det himmelske, 
det er vårt i Kristus og vi taler det ut i 
enighet.

6. Uenighet med Guds ord er 
vantro
Siden løftet om å få komme inn til Guds 
hvile ennå ikke er oppfylt, må vi være på 
vakt, så det ikke skjer at noen av dere blir 
liggende etter. Det glade budskap er jo 
forkynt både for oss og for dem. Men de 
hadde ikke noe gagn av ordet de hørte, 
fordi det ikke ved troen ble ett med dem 
som hørte det. Det er vi som går inn til 
hvilen, vi som tror. Han sa jo: Så sverget 
jeg i min vrede: De skal aldri komme inn 
til min hvile! Guds verk var riktignok 
fullført allerede da verden ble skapt. For 
et sted står det om den sjuende dagen: Så 
hvilte Gud på den sjuende dagen etter at 
han hadde fullført hele sitt verk. Men her 
sier han: De skal aldri komme inn til min 
hvile. Altså er det ennå slik at noen skal 
komme inn til hvilen. De som først fikk 

det glade budskap, kom ikke inn, for de 
var ulydige. Heb.4:1-6
 En av de mest alvorlige historiene 
i bibelen som viser dette finner vi 
i 4.Mosebok kapittel 13 og 14. Her 
er speiderne som Moses sendte ut 
for å vurdere landet Gud hadde gitt 
dem, kommet tilbake og bringer sine 
rapporter: Men folket som bor i landet, 
er sterkt; byene er befestet og meget 
store. Der så vi også anakitter. I Negev 
bor det amalekitter, i fjell-landet hetitter, 
jebusitter og amoritter, og ute ved havet 
og langs Jordan bor kanaaneerne.”  
Folket satte seg opp mot Moses, men 
Kaleb prøvde å berolige dem. Han sa: 
”Vi vil dra opp og vinne landet. Vi skal 
nok få det i vår makt.” 4.Mos.13:28-30
 Gud tilgir folket dets vantro på 

grunn av Moses’ forbønn, men dette er 
likevel konsekvensene: De menn som 
har sett min herlighet, sett de tegnene jeg 
gjorde i Egypt og i ørkenen, og likevel 
har satt meg på prøve mange ganger og 
vært ulydige mot meg, sannelig, ingen 
av dem skal få se det landet jeg har lovt 
fedrene deres. Ingen som ringeakter 
meg, skal få se det! Men Kaleb, min 
tjener, har en annen ånd i seg, og han 
har fulgt meg trofast. Derfor lar jeg ham 
komme inn i det landet han har vært i; 
og etterkommerne hans skal få det til 
eiendom 4.Mos.14:22-24

Du har lov til å være oppriktig i 
forhold til de omstendigheter du møter. 
Abraham var det i forhold til løftet Gud 
hadde gitt om at han skulle få mange 
etterkommere: Selv om alt håp var ute, 
holdt Abraham fast på håpet og trodde, 
og derfor ble han far til mange folkeslag, 
som det var sagt ham: Så tallrik skal din 
ætt bli. Han var jo snart hundre år, men 
han vaklet ikke i troen da han tenkte på 
sin egen kropp som var uten kraft, og på 
Saras døde morsliv. Rom.4:18-19
 ”Han tenkte på sin egen kropp 
som var uten kraft, og på Saras døde 

morsliv”. Du kan se på omstendighetene 
med en nøktern vurdering, men ikke 
snakk deg selv eller la andre snakke deg 
ut av den arv Gud har gitt deg løfter 
om!

7. Tal i tunger
Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, 
og de begynte å tale i andre tungemål 
etter som Ånden gav dem å forkynne. 
(Ap.gj.2:4)
Jeg takker Gud; jeg taler mer i tunger enn 
noen av dere. (1.Kor.14:18)

For den som taler i tunger, taler ikke 
for mennesker, men for Gud. Ingen kan 
forstå ham, han taler hemmeligheter ved 
Ånden. (1.Kor.14:2)

Men dere, mine kjære, må bygge dere 
selv opp på deres høyhellige tro og 
stadig be i Den Hellige Ånd. (Jud:20) 

Måtte Gud selv, som er kilden til tålmod 
og trøst, hjelpe dere til å vise enighet, 
etter Jesu Kristi vilje. Da kan dere enig 
og samstemmig (eng. ”with one mouth”) 
prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. 
(Rom.15:5-6)

ROGER AUBREY

Til norsk: STEIN ØRNHAUG
stein@krinet.no

"Du kan se på omstendighetene med en nøktern vurdering, 
men ikke snakk deg selv eller la andre snakke deg ut av 
den arv Gud har gitt deg løfter om!"
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Å tro Guds ord har til alle 
tider vært menneskenes 
største utfordring. Det var der 
Eva sviktet da slangen spurte 
”har Gud virkelig sagt..?” Og 
det var det som fikk en hel 
generasjon av Israelitter til å 
dø i ørkenen, da de valgte å 
la utfordringene i Kanaan ta 
fra de motet, framfor å tro 
løftene Gud hadde gitt dem. 
Men det var troen på Guds 
ord som ga Jesus seier i sin 
livs kamp med satan i øde-
marken.

I vår hverdag møter vi dette valget når 
Løgneren hvisker sitt ”har Gud virke-
lig har sagt...?” inn i våre livs fristelser, 
eller når utfordringene foran oss holder 
på å ta fra oss motet. Når vi møter det 
verdensbildet vi får presentert gjennom 
aviser og TV, kan vi velge enten å la oss 
overvelde av tragediene og råskapen, 
eller å holde fast på Guds gode hensikt 
for hele vår jord. Paulus sier at vi ikke 
har det synlige for øye, men det usyn-
lige. Den usynlige sannhet er at Gud 
har satt seg fore å fylle vår verden med 
sin herlighet, slik vannet dekker havets 
bunn. Og han skal få det som han vil! 
Spørsmålet er; vil du være med?

Guds plan
Da Gud satte Adam og Eva i Edens 
hage ga han dem dette oppdraget: ”Vær 
fruktbare og bli mange, fyll jorden og 
legg den under dere!” (1.Mos.1:28). Som 
Guds representanter og bilde skulle de 
sammen med Gud og på vegne av Gud, 
bre ut hans styre og herlighet over hele 
jorden. Mennesket var Guds tjenere, 
satt til å styre. Adam og Eva (og deres 
etterkommere) var vanlige mennesker, 
skapt i Guds bilde, med Guds autoritet 
til å styre og med mandat til å føre fram 
Guds plan for denne jorda; å se den 
fylt av Guds herlighet, uttrykt gjennom 
mennesker som lever i lydighet mot 

ham. (Hab.2:14, Jes.11:9). Dette var 
begynnelsen på den plan Gud har lovet 
å fullføre! (Ef.1:11)

Lev i lys av Guds evige plan
Guds plan er rammen for våre liv. Det vi 
sier og det gjør har sin sammenheng og 
betydning i lys av hans plan for oss og 
for hele hans skaperverk. Derfor kan vi 
være sikre på at Gud vil og er i stand til 

å gjennomføre sin plan og at Gud bruker 
vanlige mennesker som deg og meg til å 
gjøre dette (og skal lykkes!).
 Menneskets historie lærer oss om 
feil og fall og hvordan vi valgte å gå våre 
egne veier, men også at Gud i sin nåde 
ikke gav opp sin hensikt. Han fortsatte 
med Noa og han arbeidet med Abraham. 
Og like tydelig forteller historien oss at 
Gud gav sine tjenere det samme bud-
skapet igjen og igjen. Gud hadde det 

samme målet hele tiden, å bringe hele 
jorden under seg og fylle den med sin 
herlighet og godhet.
 Derfor sendte han Jesus. Hans 
budskap var også det samme: Gå ut, 
forkynn, helbred og fyll jorden med 
disipler. Da Jesus hadde fullført sin tje-
neste på jord kunne han rope ut: ”Det er 
fullbrakt!”. Dette var en proklamasjon av 
en åndelig realitet. Da Jesus stod opp fra 

graven, var alle makter og myndigheter 
underlagt ham. Det var en fullstendig, 
endelig og fullkommen seier. Denne sei-
eren ble grunnlaget og utgangspunktet 
for de troendes liv og tjeneste.
 Men igjen har historien vist at Guds 
medarbeidere og representanter har 
sviktet og hatt vanskelig for å tro Gud og 
tro Jesu fullbrakte frelsesverk. Guds folk 
har gjennom generasjonene sagt: ”Ja, ja, 
kanskje det kan skje. Kanskje Gud skal 

Lev profetisk – tal profetisk

"Et profetisk liv er en livsstil, en måte å leve på. Det 
kommer til uttrykk i vårt bønneliv … Men det kommer 
også til uttrykk i måten vi snakker på"
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få sin vilje, en dag, til slutt, kanskje...” 
På den måten har Guds folk så ofte latt 
seg lure av løgnens far, han som sier at 
han har makt, men som alltid lyver om 
alle ting. Sannhet er det motsatte av det 
satan sier. Han har mistet all makt og vi 
som troens barn trenger å tro og snakke i 
henhold til sannheten.
 Tiden Jesus tilbrakte sammen med 
disiplene var en læretid hvor han lærte 
dem om Guds rike; om Guds styre og 

ordninger og hans hensikt om å fylle 
jorda. Mot slutten av disse dagene 
erklærte han at ”nå overdrar jeg dere 
riket (eller ”kongeverdigheten”, som en 
svensk oversettelse sier), likesom min 
Far har overdratt det til meg.” (Luk.22:
29). Altså går det en linje fra Adam til 
Kristus og til oss, som Guds rikes repre-
sentanter, med oppdrag om å fylle ska-
perverket med (kunnskapen om) Guds 
herlighet.

Lev profetisk
Våre liv er kalt til å være profetiske. Vi 
skal leve i henhold til og demonstrere 
en virkelighet som enda ikke er synlige 
for alle. Vi lever, tenker og bekjenner 
ut fra det faktum at Jesus er Herre over 
alle ting, at Han har all makt. Derfor 
er også vårt framtidsperspektiv at alle 
mennesker en dag skal bøye sine knær 
og bekjenne Jesu Herredømme med sin 
munn. Når vi lever slik, kommer det til 
uttrykk gjennom at:
 • Vi tilber Gud som et profetisk 
folk. Vår takk og tilbedelse er rettet 
mot han som har seiret og som sitter 
på tronen i dag. Vår takknemlighet er 
Jesus-senteret. Den er preget av glede 
og begeistring, for seieren er fullført 
og Guds planer og hensikter kan ikke 
svikte. (Se for eksempel Salme 105!)
 • Vi ber profetisk. Vi proklamerer 
Guds ords sannheter og ber i henhold til 
Guds vilje. Vi forstår den posisjon Gud 
har gitt oss i Kristus (Ef.2:6). I bønn løfter 

vi fram sannhetene i Guds ord og taler 
ut hvordan Gud vil fullføre sine planer 
og hensikter (Jes 61:10-11, 62:6-7). Dette 
gjelder i våre egne liv og i det store bilde 
med Guds rikes framgang i verden. Vi 
lar oss ikke forvirre eller bli motløse på 
grunn av de omstendighetene vi står i til 
forskjellige tider, men tror og bekjenner i 
henhold Guds sannheter.
 • Vi vitner og bekjenner 
profetisk til oss selv og andre. Vi er 

modige fordi vi kjenner Guds makt 
og Guds trofasthet og bekjenner i 
tråd med Guds ord og Guds vilje.
 • Vi lever profetiske liv som 
Guds rikes borgere. Vi har fått 
kongeverdigheten og forventer som 
Guds representanter å bli brukt av Gud 
og å gjøre Jesu gjerninger på jorden i dag.
 • Vi taler profetisk, som Esekiel, 
og proklamerer Guds vilje og Guds 
hensikter ut i live på ordre fra Gud. Vi 
taler liv i tørre ben, tro i motløse liv, helse 
og frihet i omstendigheter av sykdom og 
nedtrykthet. 
 På mange forskjellige måter lever 
vi profetisk, og vi møter mange slags 
situasjoner med ”det usynlige for øye” 
(2.Kor.4:18), det være seg i menighets-
liv, familie eller i nabolaget der vi bor. 
Vi taler profetisk (lydig mot Guds ord 
og Guds vilje) i vanskelige situasjoner, 
taler til fjell som reiser seg i og omkring 
menneskers liv. Vår myndighet er å stå 
imot alt stort og stolt som reiser seg mot 
kunnskapen om Gud og hans sannheter.

Profetisk hverdagsliv
Forutsetningen for et profetisk liv er at 
du kjenner Guds plan; - at du kjenner 
Gud. Å kjenne Gud er ikke en engangser-
faring; du lærer Gud å kjenne gjennom 
et liv sammen med ham. Fellesskap med 
Gud, å lese Guds ord, fører til åpenba-
ring. Guds ord er levende, Guds løfter 
lever, det profetiske ordet lever. Du kan 
tro på Guds løfter, for han er med deg 

under alle forhold. Med en slik ballast 
kan vi møte livets mange utfordringer 
med en positiv innstilling. Våre bønner 
blir først og fremst preget av takknemlig-
het til Gud og et fokus på Guds løfter i 
den situasjonen vi står i. 
 Med en kjennskap til og tro på Guds 
makt og hans ord kan vi møte alle slags 
utfordringer med trygghet og glede. I 
mange situasjoner kan det se mørkt og 
vanskelig ut, men bakom det hele kan vi 
vite at vi kan seire i alle omstendigheter. 
Gud har lovet å vende alle ting til det 
beste for dem som elsker ham. Vi ser i 
Salmenes bok at det finnes en plass for 
å klage sin nød til Gud. Det finnes faser 
i livet som er vanskelige. Men vi ser at 
også klagen ender i denne bekjennelsen: 
Men Gud er god, hans miskunn er evig, 
han er min klippe, han skal berge meg. 
Gud skal få det han har satt seg fore, 
og jeg skal være med å tale det ut. Og 
da snakker vi ikke om såkalt ”positiv 
bekjennelse”, men en trygghet og tillit 
til Guds ufeilbarlige ord. Hans løfter står 
fast til evig tid.
 Et profetisk liv er en livsstil, en måte 
å leve på. Det kommer til uttrykk i vårt 
bønneliv, som vi nettopp har sett. Men 
det kommer også til uttrykk i måten vi 
snakker på. Vi snakker om løsninger, vi 
snakker med en positiv forventning til 
Gud. Når press og vanskeligheter duk-
ker opp, er det samtidig en dimensjon av 
bønn som dukker opp. Det handler ikke 
nødvendigvis om å bruke timer på timer 
på kne i bønn, men Guds ånd i meg 
reiser seg som en ”motkraft” og da er 
det for meg å handle på grunnlag av det 
jeg vet er rett ut fra Guds ord. Da er det 
ikke nok å snakke, men jeg må begynne 
å handle aktivt i henhold til min bekjen-
nelse.

Tal til deg selv
Ord er hjelp til selvhjelp. Vi er skapt i 
Guds bilde, han som ”byr det som ikke 
er, å bli til”, som det står i Romerne 4:
17. Vi kan ha Guds tro og selv være med 
og skape ved det vi sier. Vi skal bringe 
den åndelige virkelighet inn i den syn-
lige verden ved å holde oss til og tale 
ut Guds ord. I ditt hverdagsliv i møte 
med andre mennesker kan du velge å 
tale positivt og skape tro og optimisme 

"Vi lever profetiske liv som Guds rikes borgere. Vi har fått 
kongeverdigheten og forventer som Guds representanter å 
bli brukt av Gud og å gjøre Jesu gjerninger på jorden i dag"
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rundet deg. Vi kan tale til andre brødre 
og søstre vi står sammen med, ord til tro 
og liv. Når vi selv møter vanskeligheter, 
sykdom eller motstand fra mennesker, 
kan vi holde fast på Guds sannheter og 
ved vår bekjennelse og proklamasjon av 
Sannheten snu omstendighetene.
 Det er en trist historie i forbindelse 
med Jesu fødsel i Lukas 1, om en gam-
mel prest som het Sakarja. Engelen kom-
mer til ham med godt nytt om at hans 
bønner er hørt (Luk.1:13), men presten 
tror ikke engelen! Han har ikke klart å 
holde fast på verken bønnen eller løftene 
og når svaret kommer, kjenner han det 
ikke igjen! La oss holde fast på Guds ord, 
om de finnes i bibelen eller i våre hjerter 
talt til oss gjennom profetiske ord. La 
oss fortsette å minne Gud og oss selv og 
aldri slippe løftene, inntil vi ser det skje, 
det Gud har talt om. ”Dere som minner 
Herren, unn dere ikke ro! La heller ikke 
ham få ro før han bygger Jerusalem opp 
igjen og gjør byen til en lovsang på jor-
den.” (Jes.62:6-7)

Tal til hverandre
Vi kan alle være med og hjelpe hveran-
dre til å leve profetisk og tro Gud i alle 
situasjoner. En må ikke nødvendigvis 
være profet for å kunne tale profetiske. 
Vi kan oppmuntre hverandre ved å 
minne hverandre på Guds sannheter. Vi 
kan hjelpe hverandre å si det som er sant 
(i Guds ord) når omstendigheter kan 
friste oss til å snakke annerledes.
 Selv tar jeg ofte utgangspunkt i Ef.2:
10 som sier at vi er Guds verk, skapt i 
Kristus Jesus til gode gjerninger, som 
Gud på forhånden har lagt ferdige for 
at vi skulle gå inn i dem. Jeg minner 
Gud på dette løftet for min egen del og 
forventer at jeg akkurat denne dagen 
skal få møte mennesker som jeg kan gi 
et oppmuntrende og trosstyrkende ord. 
 Som Abrahams barn er vi kalt til 
å velsigne i alt vi gjør. Vi kan alle være 
til velsignelse for hverandre, tale velsig-
nelse. Det er ikke en tjeneste som bare for 
de få, å velsigne skal vi alle være med 
på! 
 Når du selv lever profetisk, i tro 
til Gud og hans ord, kan du få visdom 
til å hjelpe også. Et av de sterkeste 
eksemplene i bibelen er Elisja. Hver 

gang fienden forsøkte å angripe Israel, 
viste Gud til Elisja hvor dette skulle skje, 
og så kunne Israelskongen gjøre sine 
mottrekk. Som profetiske kristne kan vi 
få høre fra Gud for å kunne hjelpe de 
som er rundt oss.
”Dere skal oppmuntre hverandre hver 
dag, så lenge det heter ”i dag”, for 
at ingen av dere skal la seg bedra av 
synden og bli forherdet. Vi har jo fått del 
i Kristus. Vi må bare helt til slutt holde 
fast ved det grunnlag vi hadde i den 
første tid.” (Heb.3:13-14)
 ”La oss holde urokkelig fast ved 
bekjennelsen av vårt håp; for han som 
gav løftet, er trofast. La oss ha omtanke 
for hverandre, så vi oppgløder hverandre 
til kjærlighet og gode gjerninger.”  
(Heb.10:23-24)

”For jorden skal fylles med kunnskap 
om Herrens herlighet, likesom vannet 
dekker havbunnen.” (Hab.2:14)

”For landet er fylt av kjennskap til 
Herren, som vannet dekker havets 
bunn.” (Jes.11:9)

”For likesom jorden lar spirene vokse, 
som en hage lar vekstene gro, slik skal 
Herren vår Gud la rettferdighet spire 
fram og lovsang lyde for alle folkeslag.” 
(Jes.61:11)

PER ERIK OLSEN 
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Kraften i 
bekjennelser 

En stund tvilte jeg på virkningen av bekjennelser, men da 
jeg leste Mosebøkene fant jeg at uttrykket «Jeg er Jehovah», 
forekom mer enn 2.500 ganger. Da skjønte jeg verdien av 
å bekrefte, gjenta, og bekjenne Jesu Kristi fylde og Hans 
fullendte verk i møte med min svakhet, i møte med mine 
fiender, i møte med helvete. 

Jeg foreslår at du for din egen sjel hele tiden bekjenner 
forløsningens mange fremragende sider. De betyr kanskje 
ikke så mye første gangen du gjentar dem, men. . . bekjenn 
dem igjen og igjen hele tiden. Litt etter litt vil Ånden opplyse 
dem, og din sjel vil bli full av lys og glede. Hver gang jeg 
gjentar det Gud har sagt om menigheten, om seg selv og om 
meg som enkeltperson, når disse sannhetene dypt inn i mitt 
indre menneske med styrke og glede og seier. 

E. W. KENYON 

Hentet fra boken ”Kraften i den talte tro” av Don Gossett 
og E.W.Kenyon (Agape Forlag 2004). Boken kan bestilles 
på www.agape.no
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Det er han som gav sine 
gaver: Han satte noen til 
apostler, noen til profeter, 
noen til evangelister, noen til 
hyrder og lærere. Han gjorde 
det for å utruste de hellige 
så de kan utføre sin tjeneste, 
og Kristi legeme kan bygges 
opp, inntil vi alle når fram 
til enheten i troen på Guds 
Sønn og i kjennskap til ham, 
og vi blir den modne mann, 
som har nådd sin fulle vekst 
og har fått hele Kristi fylde. 
(…) Fra ham kommer hele 
legemets vekst; det sam-
menføyes og holdes sammen 
av hvert støttende bånd, alt 
etter den oppgave som er til-
målt hver enkelt del, og slik 
vokser legemet og blir bygd 
opp i kjærlighet. (Ef.4:11-16)

Gud vil at hans menighet skal 
være sunn og sterk. Han ønsker 
at hans folk skal være preget av 

modenhet og harmoni, at Jesu legeme 
skal være i ”god form”. Vi kan si at Gud 

driver med en form for kroppsbygging! 
For å bygge opp menigheten har 
han sendt sine ”personlige trenere”; 
apostlene, profetene, evangelistene, 
hyrdene og lærerne. Men det er ikke 
bare disse som er ment å bygge opp 
Jesu legeme; hver og en av oss er med 
og bygger. Paulus sier nettopp dette i 
1.Kor.3:10 at ”enhver må se til hvordan 

han bygger”. Så er det altså ikke bare 
tjenestegavene som er nevnt i Efeserne 
4 som driver med denne byggingen; de 
gjør det sammen med alle troende. Du 
er med i dette arbeidet og bygger med 
det livet du lever, som en del av Jesu 
legeme. Du er ment å være med på å 
gjøre menigheten sterkere, helere og 
sunnere.
 Formaningen fra Paulus er at vi 
må passe på hvordan vi bygger. Se etter 

hvordan denne byggingen foregår i livet 
ditt, slik at det du er med og bygger 
tåler å bli prøvet av Gud. ”Og ilden skal 
prøve hvordan den enkeltes verk er” 
(1.Kor.3:13b). Det er ikke nok at det vi 
gjør ser bra ut ved første øyekast, hvis 
Gud kommer til at det er ubrukelig når 
han tester det!

Det handler om mennesker
All bygging av Jesu kropp har med vårt 
forhold til andre mennesker å gjøre. Du 
bygger i dine relasjoner, i de forhold du 
har til brødre og søstere i menigheten. 
Da er det også viktig å huske at bygging 
er en prosess. At det å bygge sammen 
med andre mennesker tar tid. Jeg har 
selv bygget hus og jeg kan love deg at 
det ble ikke ferdig på én dag! Jeg kunne 
ikke bare stikke oppom tomten en dag 

"Gud vil at hans menighet skal være sunn og sterk. 
Han ønsker at hans folk skal være preget av modenhet 
og harmoni … Vi kan si at Gud driver med en form for 
kroppsbygging!"

– som bygger
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og så si at nå har jeg bygget! Å bygge 
hus var en prosess over tid. 9 måneder 
tok det for oss å få huset ferdig. Bygging 
i forhold til andre mennesker kan du hel-
ler ikke gjøre ved å bruke noen timer nå 
og da. Å bygge sammen med mennesker 
er en måte å leve på. Du bygger med det 
livet du lever. Er du bevisst dette? Er du 
aktivt med og bygger? Er det noen du 
bygger i forhold til? Og ikke minst; er 
det noen andre som er klar over at du 
bygger, at du er der for dem? Det avgjø-
rende er at du vet at du er en som bygger 
og ikke bare deltar fra tilskuerplass.

Relasjoner krever forpliktelse
All bygging og all investering i mennes-
ker krever en viss grad av forpliktelse. 
Mennesker rundt deg trenger å kjenne 
deg og være trygg på deg. Det er da du 
kan få bety noe for andre. Da kan du 
bygge inn i deres liv og de vil gi tilbake 
inn i ditt eget liv. De du står i et forhold 
til trenger først og fremst å vite om du 
er med eller ikke. Derfor er det men-
neskene du står forpliktet overfor, ikke 
systemene eller aktivitetene. Du kan ikke 
bygge i relasjoner til andre dersom din 
lojalitet er til en aktivitet eller organisa-
sjon, men bare dersom du er knyttet til 
konkrete mennesker i virkelige relasjo-
ner. Bygging forplikter og innebærer 
ansvar. Bygger du med livet ditt? Har 
du gitt deg til andre mennesker? Har du 
uttrykt overfor de andre at de kan regne 
med meg?

Bygg opp – ikke ned!
Du er ment å bygge opp, ikke ned. Det 
går nemlig an å rive ned også. Det går 
an å gjøre andre motløse. Det går an å gi 
mennesker omkring deg feil type opp-
merksomhet. Det går an å gjøre de andre 
selvsentrerte, men du er ment å bygge 
opp og skape vekst der du er. Bygger 
du opp eller er du med på å gjøre folk 
late, trøtte eller utslitte omkring deg? 
Verden trenger så sårt å få se et modent 
folk, en moden menighet, et Guds folk 
som er attraktivt, en mann som er bygd 
opp. Verden trenger å se en moden 
kristendom, ikke umodne, selvsentrert 
eller egoistiske og barnslige kristne. Vi 
trenger å bygge hverandre sunne, sterke, 
romslige, givende, velsignende, balan-

serte, åpne og ekte. Slik er det folket 
Gud ønsker å presentere for verden. Og 
arbeidet gjøres ikke på en dag, men byg-
ges over tid, føyes og holdes sammen. 

Motivert av kjærlighet
Alle forhold til mennesker i Guds rike 
er motivert av kjærlighet. Sann byg-
ging og vekst er motivert av kjærlighet. 
Kjærlighet betyr at du ikke er styrt av 
behov for selvrealisering. Du investerer 

ikke i andre for å få noe ut av det selv. 
Nei, du har et hjertelag for mennesker, 
har oppriktig omsorg for andre. Så la oss 
gjøre det vi kan for å bevare freden og 
bygge opp fellesskapet. (…) Vi som er 
sterke, må bære svakhetene hos dem som 
er svake, og ikke bare tenke på oss selv. 
Hver og en av oss skal tenke på sin neste 
og gjøre det som er til beste for ham, og 
som tjener til å bygge opp. (…) Ta derfor 
imot hverandre, slik Kristus har tatt imot 
oss, til Guds ære. Rom 14:19-5:7
 Vi er ment å bygge opp fellesskapet, 
bygge samhørighet og unngå det som 
skaper ufred. Og når det er konflikter så 
håndterer vi det. Vi rydder opp. Snakker 
sammen og finner ut av ting med hver-
andre, slik at vi ikke ”ødelegger Guds 
verk” (14:20). Jeg ber om at de som er 
svake i menighetene må få oppleve at 
de finner hjelp. At de får erfare at det 
i Kristi legeme ikke er mennesker som 
er selvsentrerte og seg selv nok, men 
mennesker som lever utadrettet, som 
bygger opp de andre og ser behov hos 
hverandre. Den enkelte av oss lever ikke 
uavhengige liv. Det er ikke meg og min 
Gud, mine studier og min jobb, mitt liv 
og mitt hjem. Jeg er ikke meg selv nok, 
men jeg lever for de andre. Det er meg 
og oss. I det kristne fellesskapet er det 
viktig at du lærer å åpne opp livet ditt. 
La de andre vite at du er der for dem. 
Vær gjestfri. Lær deg å ha rom i hjemmet 
ditt for andre. La andre oppleve at de er 
ønsket hos deg, at de er betydningsfulle. 

”Ta imot hverandre”, sier Paulus. Det er 
ingen automatikk i denne oppfordrin-
gen. Det er noe du og jeg aktivt velger 
å gjøre. Du velger å åpne opp og ta imot 
nye venner. Du velger å gi andre rom i 
ditt hjem og i din omgangskrets. Og du 
kan gjøre det, motivert av kjærlighet 
til andre mennesker. Slik bygges også 
menigheten opp, drevet av kjærlighet til 
Gud og kjærlighet til mennesker.

Kjærlighet bygger opp
”Men kunnskap gjør hovmodig (blåser 
opp), det er kjærligheten som bygger 
opp”, lærer bibelen oss i 1.Kor.8:1. De 
kan ligne hverandre, kunnskapen og 
kjærligheten. De kan høres like bra ut, 
men vil produsere helt forskjellig resul-
tat. Er du drevet av kjærlighet eller av 
et ønske om å bekrefte og realisere deg 
selv? Målet er ikke å få vist hva du kan, 
men å gi hjelp til den du er sammen 
med. Det handler om å gi hjelp, å redde 
mennesker. Gud er opptatt av å redde 
mennesker, å frelse, og å hjelpe men-
nesker. Jeg er ikke opptatt av å vise 
det jeg måtte ha av teologisk innsikt 
og kunnskap, men av hva som er nyt-
tig for mine søsken. Å demonstrere sin 
kunnskap kan bli en motsetning til å bry 
seg om og hjelpe andre. Prøv deg selv på 
dette området. Er jeg opptatt av å få sagt 
det jeg mener og vet, eller hører jeg og 
hjelper folk med utgangspunkt i der de 
er. Gud selv er frelsende i all sin behand-
ling av mennesker. Gud kunne sagt oss 
mange sannheter, men han oppdrar oss 
som barn og tar oss gjennom en lærings-
prosess som vi kan tåle.

Hvordan bygger vi
Ta vare på dere selv og på hele den hjord 
som Den Hellige Ånd har satt dere som 
tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds 
menighet, som han vant ved sitt eget 
blod. (…) Våk derfor og husk på at jeg 

"De kan ligne hverandre, kunnskapen og kjærligheten. De 
kan høres like bra ut, men vil produsere helt forskjellig 
resultat. Er du drevet av kjærlighet eller av et ønske om å 
bekrefte og realisere deg selv?"
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natt og dag i tre år ikke holdt opp med å 
formane (eller: oppmuntre) hver eneste 
en med tårer. Og nå overgir jeg dere til 
Gud og hans nådeord, som kan oppbyg-
ge dere og gi dere arven sammen med 
alle dem som er blitt helliget. Ap.gj.20:
28-35
 Paulus var apostel og bygnings-
mann og i Ap.gj.20:18-35 forteller han 
hvordan han bygde den tiden han 
arbeidet i Efesus. Gjennom samtaler, 
formaning og oppmuntring hjalp han 
de troende på stedet til vekst. Med 
det du sier bygger du opp mennesker. 
”…hans nådeord, som kan oppbygge 
dere…” Guds ord bygger opp. Paulus 
minner også om hvordan han levde i 
blant dem. For å bygge opp de troende 
i Efesus veiledet han dem utrettelig (natt 
og dag i tre år!) og han arbeidet for å 
brødfø seg og sine for at de ikke skulle 
være til belastning for dem. Dette gjorde 
han med tanke på de svake, slik at han 
kunne være med og ta seg av også disse. 
Måten han levde på bygde opp. Han var 
et forbilde både i det han sa og i det han 
gjorde. Du kan bygge de andre. Og du 
kan gjøre det din livsførsel og med de 
ord du sier, i samtaler og gjennom opp-
muntringer og formaninger.

Dine ord er viktige
La ikke noe råttent snakk komme over 
leppene. Si bare det som er godt, og som 
tjener til å bygge opp der det trengs, så 
det kan bli til velsignelse for dem som 
hører på. Gjør ikke Guds Hellige Ånd 
sorg, for Ånden er det segl dere er mer-
ket med helt til forløsningens dag. Slutt 
med all slags hardhet, hissighet, sinne, 
skrål og spott og all annen ondskap. Vær 
gode mot hverandre, og vis medfølelse, 
så dere tilgir hverandre slik Gud har 
tilgitt dere i Kristus. Ef.4:29-32
 Det er et interessant uttrykk Paulus 
bruker her: ”Si bare det som er godt, 
og som tjener til å bygge opp der det 
trengs”. Det betyr at du er i stand til å 
legge merke til behov omkring deg. At 
du faktisk ser mennesker rundt deg, ser 
hvilke utfordringer de står i. Du tenker 
hva du kan bidra med i deres situasjon, 
hva du kan si og gi av hjelp der det 
trengs. Du er følsom for andre og ikke 
deg selv nok. Du er opptatt av andre og 

lærer deg å legge merke til dem. Å være 
utadvendt er et naturlig kjennetegn på å 
være en kristen. Kjærligheten til andre 
kan ikke være innadvendt. Kjærlighet er 
opptatt av og bryr seg om andre. Du kan 
godt være sjenert av natur, men det vil 
likevel være et hjerte for andre mennes-
ker der. En retning i dine tanker og ditt 
hjerte, hvor du tenker på de andre. Du 
blir opptatt av hvordan de har det, du 
lærer deg å lese mennesker, lese ansikts-

utrykk, kroppsspråk, fordi du bryr deg. 
Det er en naturlig del av det å være 
en kristen; å bry seg om de andre. Det 
angår deg hvordan de andre i familien, 
cellegruppen og ellers i menigheten har 
det. Du ser det og sier det som kan bygge 
opp der det trengs.Den Hellige Ånd vil 
hjelpe deg å hjelpe de andre. 
 Men du kan hindre denne hjelpen 
også med dine ord: ”Hardhet, hissighet, 
sinne, skrål og spott og all annen ond-
skap” gjør den Hellige Ånd sorg. Ikke 
vær hard eller kynisk. Ikke latterliggjør 
andre. Ikke vær negativ. Da gjør du det 
vanskelig for den Hellige Ånd. Han tri-
ves ikke i et slikt klima og da skjer det 
ingen oppbygging. Bevar heller et mykt 
hjerte. Lev i stadig omvendelse. Bekjenn 
gjerne for andre du har et fortrolig for-
hold til og hold hjertet mykt. Velg å leve 
sant, ekte og troverdig. Ikke lev skjult 
og til sorg for den Hellige Ånd. Bevar 
hjertet ydmykt og rent.

La alt tjene til å bygge opp
Hva så, brødre? Når dere kommer 
sammen, har den ene en salme, en annen 
har lære, én har åpenbaring, én har tun-
getale, en annen har tydning. Men la alt 
tjene til å bygge opp. 1.Kor.14:26
 Slik er det også med dere. Når dere 
nå legger slik vekt på åndsgavene, så søk 
å bli rike på gaver som tjener til å bygge 
menigheten! 1.Kor.14:12
 La alt tjene til oppbyggelse for dine 
søsken, for menigheten, Jesu kropp. 
Gud bygger fellesskapet gjennom deg 

og alle de andre, når hver og en tjener 
i henhold til sitt mål av nåde. For det 
er slik, at mens du er opptatt av å tjene 
de andre, vil Gud vise deg din spesielle 
nådeutrustning, nådegaver som han gir. 
Også dette gjør han for at du kan bygge 
enda bedre!
 Det du sier, det du bidrar med, 
gjennom praktisk arbeid og personlige 
samtaler, ja, gjennom alle ting, skal få 
være med og bygge opp menigheten. 

Gjennom å dele av det gode Gud gir 
deg bidrar du til vekst i legemet rundt 
deg. Og når du gjør det du kan gjøre, 
sammen med alle de andre, blir kroppen 
bygd opp. Den blir sunnere og sterkere 
og verden tenker at ”dette ser bra ut!” 
Menigheten står fram sterk og tydelig 
midt i verden og Gud får det han lengter 
etter blant menneskene: Kristi legeme 
kan bygges opp, inntil vi alle når fram til 
enheten i troen på Guds Sønn og i kjenn-
skap til ham, og vi blir den modne mann, 
som har nådd sin fulle vekst og har fått 
hele Kristi fylde. Til frelse for verden og 
til ære for Gud.

MORTEN ASKELAND
morten.askeland@

kristent-fellesskap.no

"La ikke noe råttent snakk komme over leppene. Si bare det 
som er godt, og som tjener til å bygge opp der det trengs, 
så det kan bli til velsignelse for dem som hører på"
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Bekjennelse til frelse

Bibelen forteller oss denne 
fantastiske hemmeligheten, 
at det er ved vår bekjennelse 
vi kan ta imot frelse fra Gud! 
”For hvis du bekjenner med 
din munn at Jesus er Herre, 
og tror i ditt hjerte at Gud har 
oppreist ham fra de døde, 
skal du bli frelst. Med hjertet 
tror vi så vi blir rettferdige for 
Gud, med munnen bekjenner 
vi så vi blir frelst.” (Rom. 
10.9-10)

Paulus sier at vi ”bekjenner til frelse”. 
Betyr ikke det at vi må bekjenne Jesus 
Kristus før vår frelse blir en virkelig-
het? Når vi leser Rom. 10.10 i New 
International Version (NIV) ser vi at 
”det er med hjertet ditt at du tror og blir 
rettferdiggjort, og det er med munnen 
du bekjenner slik at du blir frelst”. Frelse 
blir altså gjort mulig ved din munns 
bekjennelse! 

Tro, omvendelse og bekjennelse
Det er tre ting som er viktig for å ta imot 
frelse. De to første tingene jeg kort vil 
nevne er tro og omvendelse. Vi må tro at 
Gud eksisterer og at at han gav sin sønn 
til soning for våre synder. Den frelsende 
troen får oss til å snu ryggen til verden 
og vende oss til ham. Denne troen for-
venter at vi, uansett hva det kreves av 
oss, adlyder Guds ord på alle områder 
i våre liv. 
 Gud vil også ha en sann og ekte 
omvendelse. Dette er ikke noe vi kan 
produsere selv, men det skjer ved at vi 
gir Gud rett og samarbeider med Den 
Hellige Ånd. Denne type omvendelse 
forandrer oss fra innsiden og ut og får 
oss til å leve et helt nytt liv. Og Gud vil at 
denne tro og omvendelse skal stadfestes 
ved vår bekjennelse; de ord vi taler med 
vår munn.

Bekjennelse
Ordet ”bekjenne” er på gresk sam-
mensatt av to ord: Homos – å mene 
det samme som og logos – ord, eller å 
snakke. Homologos betyr alstå direkte 
oversatt:
• Å si den samme tingen som
• Å være enig
• Å anerkjenne
• Og overgi eller å gi seg til med et ver-
balt uttrykk
  En ordbok til Nye Testamentet sier 
følgende: ”Homologos er et legalt ord. 
En person er enig med en annens utta-
lese. Denne enigheten uttrykkes I et løfte 
eller en overgivelse. Homologos er en 
bekjennelse og kan sammenlignes med 
en inngått bindende ed.”

 
Bekjennelse er altså en verbal enighet 
med en annens uttalelse og at denne 
enigheten uttrykkes i en overgivelse. 
Bekjennelse til frelse betyr da å bekjenne 
Jesu herredømme, at han er Herre over 
alt, å være enig med Gud at Jesus er den 
Han sier han er og å være enig med at at 
den historiske Jesus fra Nasaret, virkelig 
var Messias, Guds eneste sønn som kom 
som verdens frelser og at Gud har gjort 
ham til Herre over alt.

Hva bekjenner vi
Bekjennelse må ikke bli en liturgi eller 
kun en læremessig ting. Nei, vi bekjen-
ner en person, ikke læresetninger og 
regler; vi bekjenner Kristus. Vi bekjenner 

- og med sin munn bekjenner

"Vår bekjennelse er et uttrykk for at vi sier ja til det Gud 
sier, at vi er enige med ham, at Jesus Kristus er Guds Sønn 
og har alt makt i himmel og på jord"
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Jesus som Guds sønn og han som Herre 
og konge i våre liv. Jesus sa, bekjenn 
meg, vitne om meg, og jeg vil bekjenne 
deg. Fornekt meg og jeg vil fornekte deg.  
(Matt.10.32-33)
 Vår bekjennelse er et uttrykk for at 
vi sier ja til det Gud sier, at vi er enige 
med ham, at Jesus Kristus er Guds Sønn 
og har alt makt i himmel og på jord. En 
sann og ekte bekjennelse om at Jesus er 
Herre, betyr at vi aksepterer Hans her-
redømme i våre liv. Vi kan ikke bekjenne 
at Jesus er Herre uten å underordne oss 
Hans autoritet. En ekte nytestamentlig 
bekjennelse har i seg en forpliktelse til å 
leve i lydighet mot det vi bekjenner. 
 Jesus sa: ”Meg er gitt all makt i 
himmel og på jord” (Matt 28.18) og 
videre forteller Ef.1.22-23 oss at Gud har 
lagt alt under Jesu føtter ”og ham, hodet 
over alle ting, har han gitt til kirken, som 
er Kristi legeme, fylt av ham som fyller 
alt i alle.” I vår bekjennelse er det inn-
bakt en overgivelse til å leve under hans 
herredømme og en forpliktelse til å tjene 
ham sammen med alle de troende i hans 
legeme. Jeg treffer mange som sier de er 
kristne fordi de tror på Jesus, men de har 
aldri bøyd seg for Hans herredømme 
og absolutte autoritet, bekjent ham som 
Herre, latt seg døpe og gitt sine liv til 
Ham. 

Hvordan bekjenner vi
Paulus sier i Rom.10.9, ”Hvis du med din 
munn bekjenner at Jesus er Herre og tror 
i ditt hjerte at Gud reiste ham fra de døde, 
så skal du bli frelst”. Bekjennelsen er en 
”utvendig” demonstrasjon og proklama-
sjon av en innvendig overbevisning. 
Paulus konkluderer med at ”mennesket 
tror med hjertet, men med MUNNEN 
bekjenner man til frelse”. Bekjennelsen 
er en verbal stadfestelse av en innvendig 
overbevisning. Bekjennelsen er en pro-
klamasjon av vår tro.

Hvor bekjenner vi
Jesus sa: “Den som bekjenner meg for 
menneskene, ham skal også jeg kjennes 
ved for min Far i himmelen. Paul nevner 
at Timoteus bekjennelse var foran mange 
vitner. Det finnes mange eksempler i Det 
Nye Testamentet på at bekjennelsen var 
verbal og offentlig. 

 I Luk 2.11 finner du engelens bekjen-
nelse for gjeterne “I dag er det født dere 
en frelser i Davids by; han er Kristus, 
Herren.” To ganger bekjenner og pro-
klamerer Gud offentlig og verbalt. Den 
ene gangen ved elvebredden ved Jordan. 
”Og det lød en røst fra himmelen: ”Dette 
er min Sønn, den elskede, som jeg har 
behag.” Matt 3.17. Andre gangen skjer 
på fjellet hvor Jesus er sammen med 
Peter, Jakob og Johannes der Gud sier: 
”Dette er min Sønn, Hør Ham.”
 1.Joh 4.15 ”Den som bekjenner at 
Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og 

han selv blir i Gud. ” Gud selv tar bolig 
i dem som bekjenner Jesus Kristus som 
Herre. Kristus tar bolig i oss og gir oss 
sin Ånd når vi vender om, bekjenner 
våre synder og bekjenner vår tro på Jesus 
som Herre og Frelser.

Bekjennelse og dåp
Vi mottar tilgivelse for synd og får Den 
Hellige Ånds gave ved omvendelse og 
dåp (Ap.gj. 2.38). I dåpen begraver vi 
det gamle menneske. Når vi vender 
om og tar imot Jesus, gir vi også opp 
retten til å være herre i vårt eget liv. Vi 
underordner oss Jesu herredømme ved å 
bekjenne med vår munn og la oss døpe 
på hans befaling. Og dåpen selv bekjen-
ner, for ”Dåpen er ingen renselse fra 
ytre urenhet, men en god samvittighets 
bekjennelse til Gud…” (1.Pet. 3.21).
 Hvis vi utelater bekjennelsen fra 
vår beskrivelse av frelsen, kan vi fort 
komme til å utelate andre elementer som 
er viktige for vår frelse også. På pinsedag 
etter at Peter hadde stått frem og forkynt 
evangeliet ser vi det som skulle være den 
normale måten å bli kristen på, selv om 
noen av oss har hatt en en annen vei inn 
i Guds Rike. ”Da de hørte dette, stakk 
det dem i hjertet, og de sa til Peter og 
de andre apostlene: ”Hva skal vi gjøre, 
brødre?” Peter svarte dem: ”Vend om og 
la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og 
en av dere, så dere får tilgivelse for syn-
dene, og dere skal få Den Hellige Ånds 

gave.(…) De som tok imot hans bud-
skap, ble døpt, og den dagen ble rundt 
tre tusen lagt til menigheten.” (Ap.gj 2.37 
– 38 og 41)
 En normal vei til frelse er altså: 
1.overbevisning om synd med 
omvendelse som resultat (det stakk dem 
i hjerte), 2. man lar seg døpe og får tilgitt 
sin synd, 3. man tar imot den Hellige 
Ånds gave og 4. blir lagt til menigheten. 
For hvis man skal leve under Jesu 
herredømme og høre fra ”hodet”, må vi 
selvsagt være en del av hans legeme!

Leve i bekjennelse
Hebr. 4.14 og 10.23 ”Da vi nå har en stor 
øversteprest som har gått gjennom him-
lene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde 
fast ved bekjennelsen!” (…) ”La oss 
holde urokkelig fast ved bekjennelsen 
av vårt håp; for han som gav løftet, er 
trofast.”
 Bekjenne, holde urokkelig fast ved, 
erkjenne, være enig med Gud at Jesus 
er Kristus, Messias Guds levende sønn, 
at han er Herre og Konge og hode for 
menigheten. Det betyr at vi må overgi 
oss helt til han herredømme, hans kon-
gedømme og til hans fulkomne vilje i 
alle ting. Vår daglige vandring, våre 
handlinger og våre ord, må gjenspeile 
vår tro og overbevisning. 
 Bekjennelsen må være som vår tro. 
Vi sier ikke bare at vi tror bare når vi tar 
imot Jesus, men det er en prosess som 
skjer igjen og igjen, og det gjelder også 
vår bekjennelse.

Bekjenne til evig liv eller til 
evig fortapelse
Alle vil før eller senere bekjenne Jesus 
som Herre: ”Derfor har Gud høyt opp-
høyet ham og gitt ham navnet over alle 
navn, for at hvert kne skal bøye seg i 
Jesu navn, i himmelen, på jorden og 
under jorden, og hver tunge bekjenne: 
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders 
ære”!  Fil. 2.9 - 11 
 Vi kan bekjenne at Jesus er Herre og 

"På pinsedag … ser vi det som skulle være den normale 
måten å bli kristen på, selv om noen av oss har hatt en en 
annen vei inn i Guds Rike"
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ta imot ham som vår Frelser og Herre her 
og nå i dette livet, eller vi vil bli tvunget 
til å erkjenne og bekjenne ham og hans 
herredømme ved tidenes ende og da bli 
dømt til evig fortapelse. Valget er vårt. Vi 
ønsker at alle mennesker skal bli frelst. 
Jesus er ikke bare vår frelser, han er ver-

dens frelser og han vil at alle skal få leve 
sammen med ham i all evighet.
 Forkynn evangeliet. Lev evangeliet. 
La de du omgås; venner, familie, 
kollegaer og naboer få høre de fantastiske 
nyhetene om hva Jesus har gjort for 
dem. Be for dem, velsign dem og møt 
deres behov. Og når tiden kommer, og 
den vil komme, da mange av dem vil 
gi livene sine til Jesus så hjelp dem med 
bekjennelsen og til å leve ut bekjennelsen 
daglig: ”Du kan bli et Guds barn nå ved 
å: tro, vende om fra synd, bekjenne Jesus 
som Herre og Frelser og ved å la deg 
døpe og får tilgivelse for synd.”
 Så tar vi dem med oss inn i 
menigheten og cellegruppene og lærer 
dem og holde alt Jesus har befalt.

ARNE SKAGEN
arne.skagen@

kristent-nettverk.no 
 
 

 

 

Løst snakk
Uforsiktig snakk er en skadelig uvane. Når vi innser at våre ord er 
myntene i vårt rike og at våre ord kan være enten en forbannelse eller en 
velsignelse, vil vi lære å verdsette talens gave.
Ta kontroll over tungen din, ellers vil den ta kontroll over deg. Du kan 
ofte høre folk si: «Jeg sier rett ut det jeg har i tankene.» Det er bra hvis 
du har sunne tanker. Men hvis tankene dine er fordervet, er det ikke bra. 
Et unyttig ord som blir talt, kan bli sådd i noens hjerte og forderve hele 
hans liv.
Hvilken velsignelse en god samtale er, og hvilken forbannelse det 
motsatte er! La din tunge være en velsignelse, aldri en forbannelse. 
Et menneske dømmes av hans tale. Dine ord gjør deg til enten en 
velsignelse eller en forbannelse. Dine ord kan bære en formue i seg. Lær 
å være herre over måten du snakker på!

E. W. KENYON 

"Vi ønsker at alle 
mennesker skal bli frelst. 
Jesus er ikke bare vår 
frelser, han er verdens 
frelser og han vil at alle 
skal få leve sammen med 
ham i all evighet"

Hentet fra boken ”Kraften i den talte tro” av Don Gossett 
og E.W.Kenyon (Agape Forlag 2004). Boken kan bestilles 
på www.agape.no
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Når vi tror at Gud reiste Jesus 
fra de døde, og bekjenner at 
Jesus er Herre, blir vi frelst. 
Og når vi blir frelst og døpt 
til Hans navn, gjør Gud en 
gjennomgripende forandring 
i oss. Vi blir født inn i Guds 
familie og Gud gjør oss til nye 
skapninger i Jesus Kristus.

Det er en guddommelig inngripen som 
skjer i våre liv, uansett om vi føler det 
eller ikke, hvor Gud lar oss få del i 
Kristi evige oppstandelsesliv. Derfor 
sier Paulus (Gal 2:20): ”Jeg lever ikke 
lenger selv, men Kristus lever i meg”. 
Forandringen er så omfattende at Guds 
ord bruker et uttrykk som ”nye skapnin-
ger” om oss; mennesker som har fått del 
i guddommelig natur. Grunnlaget for 
dette er at Kristus ble korsfestet, vi ble 
korsfestet med Ham, Kristus døde og sto 
opp igjen, og vi døde og sto opp igjen 
sammen med Ham, til et nytt liv til ære 
for Ham!

Nye skapninger trenger rett-
ledning fra Guds ord
Hver gang vi kjøper elektriske artikler, 
følger det alltid bruksanvisning med. 
Det er alltid greit, siden det ikke alltid er 
så lett å vite hvordan man skal hanskes 
med nye ting. Og slik er det også med 
det verket Gud har gjort i livene våre. Vi 
vet ikke av oss selv hvordan livet som 
nye mennesker skal leves, derfor har 
Gud gitt oss sitt ord, som en bruksanvis-
ning i hvordan leve det nye livet.
 Efeserbrevet 4:17 – 5:7 er et avsnitt i 
Bibelen hvor Paulus tar for seg hvordan 
Gud forandrer oss, og hva det betyr for 
vår måte å leve på. Jeg vil ikke gjengi hele 
avsnittet her, men ber deg lese det før du 
går videre i denne teksten. Legg merke 
til at Paulus underviser mennesker som 
er født på ny, som er nye skapninger i 
Kristus Jesus. Han oppfordrer oss til å 
vende oss bort fra den gamle måten å 
leve på, for den ødelegger oss bare. Den 

syndige livsstilen passer dårlig med den 
forandringen Gud har gjort i oss, og vil 
gjøre Den Hellige Ånd sorg, som har tatt 
bolig i oss. I stedet oppfordrer Paulus oss 
til å kle oss i det nye menneske, det som 
er skapt etter Guds bilde til et liv i rett-
ferd og hellighet etter sannheten. Gud 
har gjort oss til nye skapninger, med 
Guds natur. Men for at vi, som nye skap-
ninger, skal få leve naturlig, blomstre og 

vokse i tråd med vår nye DNA, trenger 
vi å la Guds ord fornye våre tanker og 
oppfatninger, vår språkbruk og levemå-
te. Dette skjer ikke i et øyeblikk, men det 
er en prosess, hvor vi hver dag fornyes 
etter vår skapers bilde og lærer Ham å 
kjenne (Kol 3:10). Når vi lever slik, vil vi 
vokse til å bli voksne sønner og døtre i 
Guds familie, som er likedannet med 
den førstefødte sønn, Jesus Kristus!

Nye skapninger snakker 
annerledes
I et avsnitt i Efeserbrevet (4:25ff) under-
viser Paulus hva det rent praktisk betyr 
for oss å bli ikledd den nye måten å leve 
på. Det som synes for Paulus å være 
den viktigste siden å ta opp ved dette, 
er måten vi snakker på. La oss derfor 
se på hva Paulus sier om hvordan nye 
skapninger bør snakke:

1) Slutte å lyve og snakke sant 
i stedet
«Legg derfor av løgnen! Tal sant, hver 
med sin neste, for vi er jo hverandres 
lemmer.» (4:25) Ærlighet og oppriktighet 
er Guds rike-verdier. Og når vi er blitt en 
del av Guds rike, trenger vi ikke lenger 
noen maske og image å skjule oss bak, 
for Kristus frigjør oss til å være den vi 
egentlig er. Derfor trenger vi å vende oss 

Snakk annerledes 
– du er en ny skapning!

"Forandringen er så omfattende at Guds ord bruker et 
uttrykk som ”nye skapninger” om oss; mennesker som 
har fått del i guddommelig natur"
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bort fra usikkerhet og menneskefrykt 
som fører oss inn i lureri og falskhet, og 
i stedet snakke sant om hvem Gud er og 
hvem vi er, ut fra sannheten i Guds ord. 
Løgn hører mørkets rike til, men vi er 
kalt til å leve i lyset. Og det er først når 
vi lever i lyset med hvem vi er, at vi kan 
oppleve ekte fellesskap med hverandre 
(1 Joh 1:7). Derfor er ikke menighetsliv 
et liv hvor vi later som om ting er anner-
ledes enn det de egentlig er, legemet vil 
ikke fungere uten at vi sier det som er 
sant til hverandre.

2) Snakke på en oppmuntrende 
måte
«La ikke noe råttent snakk komme over 
leppene. Si bare det som er godt, og som 
tjener til å bygge opp der det trengs, så 
det kan bli til velsignelse for dem som 
hører på.» (4:29) Våre ord har voldsom 
påvirkning, både på oss selv og andre. 
Død og liv avgjøres med hvordan vi 
snakker (Ord 18:21), enten vi vil det 
eller ikke. Her er det viktig for oss å se 
hvilken unik mulighet Gud har gitt oss 
til å forandre oss selv og våre omgivelser. 
Ved å bruke tunga riktig, kan vi forløse 
liv hos mange mennesker! Ved å snakke 
Guds ord til seg selv, kan ens tilværelse 
forandres fra usikkerhet og mismodig-
het til en lykkelig forankring i Kristus 
(Jer 17:7f). Å si Guds ord til andre kan 
være den nøkkelen de trenger for å 
fungere bedre som kristne, Guds ord 
vender aldri tomt tilbake (Jes 55:10f). Å 
peke på positive egenskaper vi ser hos 
andre, kan være den bekreftelsen de 
trengte for å kunne slippe seg løs i den 
nådegaven Gud har gitt dem. En liten 
oppmuntrende kommentar kan være 
det som forløser velsignelsessteinen til 
å rulle i et annet menneskes liv. La oss 
ikke være sparsommelige med oppmun-
trende kommentarer til hverandre, la oss 
komme med anerkjennende kommenta-
rer til hverandre ut fra det vi gjenkjenner 
i hverandres liv, slik at vi kan bygge 
hverandre opp!

3) Slutte med grove vitser og 
dumt snakk
«Hor, all slags urenhet og pengejag må 
det ikke engang være tale om hos dere; 
slikt sømmer seg ikke for kristne. Rått 

snakk, dumt prat og grove vittigheter er 
også upassende.» (Ef 5:3f) Å snakke på 
en beundrende måte om synd er å holde 
døra på gløtt for syndens ødeleggende 
konsekvenser i sitt eget liv. «Den som sår 
i sin syndige natur, skal høste undergang 
av den» (Gal 6:7). Altfor mange mennes-
keliv har blitt ødelagt av utenomektes-
kapelig begjær og higen etter penger. 
Kristne som forherliger slikt, styres av 
sin falne natur. Bibelen har bare en løs-

ning på dette: «De som hører Kristus til, 
har korsfestet sin onde natur med dens 
lidenskaper og lyster.» (Gal 5:24). 
 Grove vitser, hånlige, sarkastiske og 
nedsettende bemerkninger og kommen-
tarer som svekker respekten for Gud og 
autoriteter innsatt av Ham (myndighe-
ter, politi, foreldre, menighetslederskap), 
er i beste fall et midlertidig uttrykk for 
en voldsom umodenhet hos den enkelte. 
Guds vilje er at vi skal legge av oss en 
slik forpestende språkbruk, som bare 
ødelegger oss selv og våre omgivelser. 
«Så la da det jordiske i dere dø: hor, 
urenhet, lidenskaper, ondt begjær og 
pengejag, som ikke er annet enn avguds-
dyrkelse. Det er slikt som gjør at Guds 
vrede rammer de ulydige. Til dem hørte 
også dere den gang dere levde i disse 
syndene. Men nå må dere legge av alt 
slikt: sinne, hissighet, ondskap, spott 
og rått snakk.» (Kol 3:5-8). Vi har ikke 
en oppgave i å markedsføre oss selv på 
verdens vis lenger, ved å snakke nedset-
tende om andre for å forherlige oss selv. 
Vi lever ikke for oss selv, men for Ham (2 
Kor 5:15). Gud har kalt oss til å markeds-
føre Ham gjennom våre liv.

4) Si takk til Gud i stedet!
«Si heller takk til Gud!» (Ef 5:4b) Kristne 
som lever full av Den Hellige Ånd, kjen-
netegnes av takknemlighet til Gud. The 
Message oversetter dette verset slik: 
”Takknemlighet er vår dialekt!” Gud 
ønsker seg et folk som uttrykker takk til 
Ham. Gud har gjort oss til sin eiendom, 

til et hellig folk for Ham, som er kalt til 
å bringe takk til Ham. I vår vandring 
til modenhet som kristne trenger vi å 
huske at Gud ønsker seg et takknem-
lig folk, som bringer lovprisning og 
takknemlighet til Ham. Derfor trenger 
vi å takke Gud gjennom alle situasjoner, 
uansett hvilke omstendigheter vi havner 
i (1 Tess 5:18). Å si takk til Gud hjelper 
oss til å fokusere rett i vår hverdag, det 
hjelper oss til å se tilsynelatende vanske-

lige situasjoner fra Guds perspektiv (Fil 
4:6f). Å si takk til Gud hjelper oss til å 
tro Gud for bønnesvar (Mark 11:24). Å 
si takk til Gud styrker vår tiltro til Guds 
overnaturlige inngripen (Rom 4:20). Å 
si takk til Gud hjelper oss til å fokusere 
på og ta imot av Guds nåde, og ikke 
begynne å anstrenge seg i egen kraft (Sal 
42:12). Det fins alltid en god grunn til å 
takke Gud. Å unnlate å takke Gud er det 
samme som å rote seg bort i mental og 
åndelig tomhet (Rom 1:21ff). Å si takk til 
Gud hjelper oss til å ikke henge oss opp 
i meningsløse bagateller, også i stedet 
fokusere på Ham som har kalt oss til et 
liv i fellesskap med seg selv.
 «Tungen har makt over død og liv, 
og de som gjerne bruker den, får nyte 
dens frukt.» (Ord 18:21) La oss derfor 
bruke de prinsippene Guds ord gir oss 
om hvordan vi bør snakke, slik at liv, 
helbredelse og velsignelse skal prege oss 
selv og våre omgivelser!

ARNE OLAV RØED

"Derfor er ikke menighetsliv et liv hvor vi later som om 
ting er annerledes enn det de egentlig er, legemet vil ikke 
fungere uten at vi sier det som er sant til hverandre"
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Bekjennelsen eller vitnes-
byrdet, har en større plass 
i forløsningsdramaet enn 
menigheten noen gang 
har gitt den. Når Ordet sier 
vi skal «…holde fast ved 
bekjennelsen» (Heb 4,14), 
betyr det at vi skal holde 
fast på vårt vitnesbyrd om 
hva Gud er for oss, hva Han 
har gjort for oss, hva Han har 
gjort i fortiden og hva Han 
gjør i oss nå.

Hvis Herren helbreder deg, må 
du fortelle det. Hvis Herren 
helbreder din ånd, helbreder 

ditt sinn, helbreder din kropp, så må 
du fortelle det. Dra hjem og fortell det 
vidunderlige Herren har gjort. Hvis du 
er redd for å fortelle det - vil du miste 
velsignelsen som tilhører deg. Hvis 
mennesker kan gjøre deg så redd at du 
ikke vil fortelle ditt vitnesbyrd, vil du 
snart ikke ha noe vitnesbyrd å fortelle. 
Offentlig bekjennelse eller vitnesbyrd og 
tro er så nært knyttet at hvis du mister 
vitnesbyrdet ditt - vil troen din dø ut 
umiddelbart. Du holder vitnesbyrdet 
klart ved å kontinuerlig gi det til andre 
i ånden med visdom, og troen din vil 
vokse med stormskritt.

Frimodighet i vitnesbyrdet
Hvor ofte vi sitter på bønnemøter 
og hører på folk som deler et såkalt 
”vitnesbyrd” uten at de vitner om 
Kristus. De vitner om sin egen tvil og 
frykt eller kanskje om noe de liker, 
en hobby, heller enn å vitne om Kristi 
verks frelsende kraft og … gleden de 
har i inderlig fellesskap med Faderen 
gjennom Ånden.
 Bare et ord vedrørende å vitne 
- bare ordet ”vitne” gir oss en anelse. 
Vi er i vitneboksen og skal akkurat til 
å si noe som vil forherlige Herren - vi 
ønsker å vinne saken for Ham. Vi ønsker 
at ufrelste mennesker som hører, skal ta 

imot Ham som sin frelser, og vi ønsker at 
ordene vi taler, skal oppmuntre de som 
er svake i troen til å overgi seg mer fullt 
i Hans varetekt.
 Jeg kan ikke tro at vi skal vitne fordi 
det er vår plikt, men vårt vitnesbyrd 
burde flyte fra et hjerte som er så fylt 
med et ønske om å gjøre det fordi Han 
har vært så god mot oss. Vi burde ikke 
berømme oss selv, men Ham vi vitner 
om.

Fortell om det vidunderlige 
Herren har gjort
Jeg var nylig på et møte der de unge 
nyomvendte vitnet. Den ene etter 
den andre reiste seg med Bibel eller 
Nytestamentet i hånden og leste noen 
passende vers i forbindelse med emnet 
lederen hadde talt om, og mens de vevde 
sitt vitnesbyrd eller erfaring rundt de 
ordene, gjorde det et svært inspirerende 
inntrykk.
Herren har hatt en mulighet til å arbeide 
gjennom sitt eget Ord, og arbeiderne har 
gitt sitt vitnesbyrd og erfaring, og de 
har også sendt ut Ordet som «ikke skal 
vende tomt tilbake til meg» (Jes 55,11).

Å utvikle åndelig kraft
Ja, vi må vitne for Ham først med våre 
liv. Men vi må vitne for Ham også med 
vår munn. For; «...med munnen bekjen-
ner en til frelse» (Rom 10,10) og «…hver 

den som bekjenner meg for menneskene, 
ham skal også jeg kjennes ved for min 
Far i himmelen» (Mat 10,32). Hvis du 
ønsker å utvikle den åndelige kraften 
som bor i deg, så tal ut det du har å si! 
Det vil gjøre deg mer godt å gi et snu-
blende, haltende vitnesbyrd som er helt 
ditt eget, enn å lese det mest blomstrende 
som noen gang er skrevet av noen andre. 
Folk ønsker å høre virkelige vitnesbyrd 
fra Guds barn som er i brann for Ham!
Folk sier om meg at jeg er veldig grei helt 
til jeg begynner å snakke om vennene 
mine, og da sier de at jeg har en tendens 
til å bli litt entusiastisk. Kom inn i den 
ånden med hensyn til din Far og Frelser 
og du vil aldri mer ha problemer med å 
gi et vitnesbyrd som er ditt eget, et som 
er levende og som mennesker og Gud 
vil høre på.
 Gud ønsker at vi skal vitne i våre 
daglige liv blant mennesker, fortelle 
dem hvor god og virkelig han er for oss. 
Han lengter etter at vi, gjennom en enkel 
bekjennelse i et bønnemøte, skal si at vi 
er kristne. Han ønsker å bli talt høyt om. 
Han ønsker at vi skal løfte Ham opp i 
våre vitnesbyrd.

E. W. KENYON

Vitnesbyrdet

Hentet fra boken ”Kraften i den talte tro” av Don Gossett 
og E.W.Kenyon (Agape Forlag 2004). Boken kan bestilles 
på www.agape.no
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FINN DIN PLASS 
En populær og mye brukt 
introduksjon til det kristne livet og 
det kristne fellesskapet. 

Nå i ny og utvidet versjon med fire 
bind i helt ny layout. Bøkene finnes 
både på norsk og på engelsk. 

Forfatteren Erling Thu har allsidig 
bakgrunn som menighetsleder, 
forkynner og forfatter, 
internasjonalt og i Norge. 

Bøkene kan bestilles fra: 
Kristent Nettverk, Pb.3180 Årstad, 5829 Bergen
e-post@kristent-nettverk.no

Stadig bekjennelse 
har uendelig verdi
Først ganske nylig har jeg sett klart den uendelige verdien stadig 
bekjennelse har, ikke bare for vårt indre menneske, vår egen sjel og ånd, 
men for verden. Vårt åndelige liv er avhengig av at vi hele tiden bekjenner 
det Gud har sagt, hvem vi er i Kristus og hva vi er innfor Faderen i Kristus. 
Det som gjorde metodismen så mektig i dens tidlige dager, var en stadig 
bekjennelse av det Wesley stod for. Da de sluttet å bekjenne, sluttet troen å 
vokse, og det ble stadig vanskeligere å ha tillit til og handle på Ordet.
 

E. W. KENYON

Hentet fra boken ”Kraften i den talte tro” av Don Gossett 
og E.W.Kenyon (Agape Forlag 2004). Boken kan bestilles 
på www.agape.no
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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 for det kristne liv
Få tak i den viktige og grunnleggende 
undervisningen presentert av Noralv 
Askeland.10 CD’er med forkynnelse, 
aktuelle kommentarer og studiemateriell 
samlet i en flott mappe   399,- 

JOHANNES ÅPENBARING
8 CD’er med unik undervisning fra en av 
de fremste bibellærere du kan få høre. 
Fokuset er hvordan bibelen forklarer og 
oppsummeres i Johannes Åpenbaring. 
Undervisningen er oversatt og en skriftlig 
presentasjon av innholdet følger også med. 
Pris 349,-

UKENS CD
Du kan også få ukens forkynnelse fra 
Kristent Fellesskap i Bergen tilsendt som CD. 
Aktuell og bibelsk undervisning hjem i din 
postkasse for 35,- per CD + porto.

Bestilling: 
Kristent Fellesskap, Pb.3180 Årstad, 5829 Bergen – menigheten@kristent-fellesskap.no



For mer informasjon:

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

Gjør deg klar for resten av ditt liv med

Ett år med utrustning - Bergen Bibelskole

B-BLAD 
Returadresse: 

FOLK, Postboks 3180 Årstad,

5829 Bergen

6.–10. April 2004    Påskekonferanse i Bergen

13.–18. Juli 2004    Stokke i Vestfold

Et attraktivt liv

Har du noen spørsmål e.l. ta kontakt med Kristent Nettverk  på 55 38 18 40 eller på post@kristent-nettverk.no           www.kristent-nettverk.no
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