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Et raskt søk på Internet på 
ordet ”verdibasert” gir deg 
over 800 treff, bare i Norge. 
Og referansene går til store 
virksomheter som Hydro, 
NHO, Telenor, diverse helse-
foretak og så videre. Verdier 
er in! Filosof og professor i 
idéhistorie, Guttorm Fløistad 
forklarer dette med erkjen-
nelsen av at å nå sine målset-
ninger ikke alltid nok.  Man 
kan vinne, for så å finne 
ut at man har tapt! Et godt 
eksempel er doping i idret-
ten. Det som da har sviktet 
er verdiene som styrte veien 
mot målet.

Alle har vi verdier som sty-
rer oss. Hva som er ver-
difullt for oss former våre 

personlige liv og våre fellesskap. Det 
enkelte menighetsfellesskap er styrt 
av verdier. Terje Dahle kaller det for 
”menighetens personlighet”. Ofte er 
verdiene usagte, kanskje til og med 
ubevisste. Og ofte er det først i en 
krisesituasjon vi oppdager hva det 
er som egentlig styrer oss. Valg vi 
gjør under press viser oss våre virke-
lige verdier. Derfor er det så viktig 
for menigheter å arbeide med å sette 
ord på og formidle sine grunnleg-
gende verdier.

Våre verdier som kristne springer 
ut fra hvem Gud er og hva hans ord 
sier. Jesus er ”utstrålingen av Guds 
herlighet og bildet av hans vesen” og 
har i sitt liv og sin undervisning vist 
oss Faderen. Jesus lærte oss hvordan 
den treenige Gud arbeider, alltid 
sammen, alltid underordnet, alltid 
avhengig. Jesus lærte oss verdien av 
fellesskap gjennom dette, men arbei-

det heller ikke alene som menneske. 
Jesus satte barna i sentrum. Jesus 
satte indre verdier over ytre gjernin-
ger og prestasjoner. Jesus satte tje-
nerskap over makt, ydmyk tro over 
krav, kjærlighet over loviskhet. Jesus 
snakket mye om verdier. Hvilke ver-
dier som gjør mennesker lykkelige 
fortalte Jesus om i Saligprisningen. 
Jesu definisjon av lykke virket over-
raskende på disiplene, men jo mer 
de forstod, jo mer så de at Jesu lykke 
overgikk alt annet de hadde sett og 
hørt.

Felles verdier er en forutsetning 
for at mennesker skal kunne jobbe 
sammen. Team, som vi skrev om i 
FOLK 4-2004, må bygge på felles 
verdier.
 Verdier formes i oppveksten, i 
familien og i skolen. Derfor er det 
kamp om hvem som skal ha inn-
flytelse i familien, barnehagen og 
skolen. Derfor er det viktig å kjempe 
for foreldreretten. Verdier formes 
i media. Derfor trenger vi å være 
bevisste mediebrukere. Kunne for-
stå og vurdere medienes innhold og 
form, men også å kunne veilede våre 
barn, ungdommer og hverandre. Vi 
trenger å demme opp for innflytel-
sen av de negative verdiene og støtte 
opp om de positive.
 Verdier viser seg i praksis. 
Historiene vi kan fortelle fra menig-
heter på Sotra utenfor Bergen og i 
Harstad synliggjør de usynlige ver-

diene som er med og styrer disse fel-
lesskapene. Se tilbake på valgene du 
har gjort siste år, og du kan se hvilke 
verdier du har.
 Verdiene omkring oss er i sta-
dig endring. Den unge kvinnen ble 
møtt med latter da hun satte ekte-
skap og barn på førsteplass som 
sine mål i livet. Hun var mer gudelig 
enn de som lo... ”Don’t become so 
well-adjusted to your culture that 
you fit into it without even thin-
king.”1  Vi kristne representerer et 
rike som ikke kan eller skal rok-
kes. Vi er som Han er, midt i denne 
verden.  Vi er en del av den surdei-
gen Jesus snakket om, og til sist vil 
Guds rike og dets verdier gjenom-
syre alt. La oss bare sørge for at vi 
er gjennomsyret selv.

STEIN ØRNHAUG 
stein@krinet.no

1  Rom.12:2 (The Message)
 

Verdier

Vi er en del av den surdeigen Jesus snakket 
om, og til sist vil Guds rike og dets verdier 
gjenomsyre alt. La oss bare sørge for at vi 
er gjennomsyret selv.
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Når du blar i de flotte bro-
sjyrene som kommer fra 
en skole, institusjon eller 
bedrift, vil du garantert lese 
om de verdiene de ønsker å 
stå for. ”Våre verdier er entu-
siasme, humør, vinnerkultur 
og besluttsomhet”, leste jeg 
her en dag. Jeg trodde jeg 
hadde støtt på et sirkus eller 
landslaget på ski, men det 
viste seg å være et selskap 
med flere tusen ansatte. 

Det er lett å se på verdier som 
noe trendy som alle snak-
ker om, uten at det egentlig 

betyr så mye, men verdier er viktige. 
Alle mennesker har verdier som lig-
ger til grunn for retningen de går og 
beslutningene de tar. 
 For hundre år siden var det en 
selvfølge at verdiene i samfunnet 
var felles. Alle hørte på autoriteter 
som læreren, presten og lensman-
nen. For eksempel var det på slutten 
av 1800 tallet ca et dusin skilsmisser i 
året i Norge. I dag er det over 10 000! 
Dette vitner om endring av verdier. 
Verdiene for hundre år siden var så 
innbakt i samfunnet at ingen stilte 
spørsmål ved om en skulle pugge 
salmevers eller lese katekismen. 
 I dag har vi gått i motsatte ytter-
lighet. Det å stille spørsmål ved og 
være kritisk til etablerte verdier er 
et gode, ja det har blitt en verdi i seg 
selv. Å stille spørsmål er viktigere 
enn å gi svar. Ingen ting skal en ta 
for gitt. I stedet for å tro at folk er 
ærlige til det motsatte er bevist, er 
det bedre å tro at folk er uærlige til 
det motsatte er bevist. 

Hva er verdier
Verdier er det som betyr noe for oss, 
det vi setter pris på og som styrer 

Viktigheten av verdier

Det hjelper ikke å bli best, når måten 
det skjer på undergraver deg selv. Mål 
uten klare verdier fører til undergang 
i det lange løp.
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våre handlinger. De er en del av oss 
selv, og vi vil kjempe for dem også 
når det koster oss noe. Når vi blir 
stilt på valg, når vi opplever stress 
og tidspress, kommer våre verdier 
til syne. 
 Alle som har vært gift i noen år, 
skjønner at det å være trofast mot 
ektefellen, uansett omstendigheter, 
er en verdi som kan spare en for 
mange problemer. Når våre verdier 
utelukker skilsmisse som en løsning, 
er det en del spørsmål og muligheter 
vi ikke tar opp når motgangen kom-
mer. 
 Som kristne har vi Gud som 
felles kilde for våre verdier. Hvem 
Gud er, gir grunnlaget for hva som 
er verdifullt for oss. Vi verdsetter 
det Gud verdsetter. Dette felles refe-
ransepunktet gjør også at kristne 
grunnverdier er de samme uansett 
hvor i verden en bor. Bergprekenen 
er et godt eksempel på hvordan 
Jesus tar tak i en del av de verdiene 
som preget det jødiske samfunnet 
og satte de opp mot Guds rikes ver-
dier. For eksempel tar han et oppgjør 
med blodhevn og sier at i Guds rike 
gjelder kjærlighet og sjenerøsitet til 
alle mennesker.
  Mens visjon og mål (for eksem-
pel misjonsbefalingen) sier hva det 
er vi ønsker å oppnå, sier verdiene 
noe om hvordan vi vil oppnå det. 
Derfor er det ikke nok å ha samme 
mål. Verdiene våre forteller oss selv 
og andre om måten vi vil gjennom-
føre ting på. Dersom to som vil nå 

samme mål, vil gjøre det på ulike 
måter, kan det bli mange konflik-
ter når hverdagen kommer. Målet 
helliger ikke midlet, derfor trenger 
vi uttalte verdier for å kunne gå 
i samme retning. Et eksempel på 
dette ser vi i alle dopingskandalene 
som har rammet idretten. Det hjel-
per ikke å bli best, når måten det 
skjer på undergraver deg selv. Mål 
uten klare verdier fører til under-
gang i det lange løp.

Hvorfor er verdier viktig
Vi lever i et samfunn der det ikke 
lenger er en felles norm for rett 
og galt på det moralske området. 
Samfunnet flommer over av regler 
og forskrifter når det for eksem-
pel gjelder økonomi, men når det 
gjelder hvordan vi lever moralsk 
er det en privatsak. En kan derfor 
ikke lenger ta noe for gitt på dette 
området. Å uttale og kommunisere 
verdier, betyr at vi formidler hva 
slags adferd vi setter høyt. 
 For eksempel er fellesskap 
en verdi for kristne. Jesus sa at vi 
skulle elske hverandre som han har 
elsket oss. Men i dagens samfunn 
er innholdet i begrepene fellesskap 
og kjærlighet svært forskjellig. Folk 
bruker samme ord med helt ulik 
betydning. Det å fylle slike verdier 
med innhold er viktig for å bli reell i 
måten å fungere sammen på.  
 Historisk har det vært viktig å 
formidle til mennesker hva kristen 
tro er, fordi det har vært mange 

rare tolkninger av Bibelen gjennom 
alle tider. I dag er det like viktig å 
fortelle folk hvordan vi tror, fordi 
vi mangler et felles referansepunkt i 
samfunnet. 

Å sette navn på verdiene vi vil leve 
etter er viktig, fordi det sier noe om 
måten å fungere sammen på. Det 
forplikter oss, og andre vet hva de 
kan forvente av oss. Det skaper et 
felles fokus og enhet i det å fungere 
sammen. Når vi har verdier basert 
på hvem Gud er, vil vi for eksempel 
ikke manipulere mennesker til å gi 
penger. Vi vil heller ikke bruke inn-
samlede penger til noe annet enn det 
er samlet inn til, uansett hvor viktige 
og edle behovene måtte være.

Formidlig av verdier
Familien er den første og viktigste 
formidler av verdier. Den viktigste 
verdidannelsen skjer i barneårene. 
Derfor er det ideologisk kamp om 
foreldrenes rett til å bestemme i bar-
neoppdragelsen. Kampen om ekte-
skap og familie er den største og 
viktigste kampen som kjempes i vårt 
samfunn i dag.
 Barnehager og skoler er også 
viktige arenaer for verdiformidling. 
Derfor er det alltid store ideologis-
ke konflikter mellom partiene hver 
gang politiske vedtak omfatter sko-
ler og barnehager. 
 Menighetslivet formidler ver-
dier i seg selv, ikke bare gjennom 
budskapet som forkynnes. Alle som 

Når vi ser tilbake på livet vårt det siste året, 
vitner det om hvilke verdier vi har.
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Verdienes betydning i Guds rike
Guds rike er en enorm formidler 
av verdier. Vekkelseshistorien i 
vårt land med Læstadianismen og 
Haugianismen har talløse eksempler 
på det. Folk ble ærlige, tok seg av 
familien, begynte å arbeide i stedet 
for å gå på fylla, sluttet å gamble bort 
pengene sine og gjorde opp årelange 
stridigheter fordi de møtte Jesus. Et 
samfunn som opplever vekkelse, vil 
oppleve framgang på alle områder. 
Folks liv blir forvandlet, og sam-
funnsbyggende verdier løftes fram 
på bekostning av kortsiktige egois-
tiske verdier. Det å se på hvordan 
Haugianerne tenkte når de startet 
bedrifter og forvaltet overskuddet, 
er en studie i samfunnsbyggende 
verdier som burde være pensum i 
dagens økonomistudier. De tenkte 
langsiktig og til fellesskapets beste 
slik at verdiene ble kanalisert til-
bake i langsiktig satsing i stedet for 
kortsiktige gevinster og personlig 
forbruk. 
 I dag lever vi i et postmoderne 
samfunn der kristne verdier ikke 
er noen selvfølge. Når folk møter 
evangeliet i dag, har de en tanke-

gang uten en kristen forståelse i 
bunnen. Det gjør at vi må formidle 
kristne verdier. Det betyr å løfte 
fram betydningen av relasjoner, tro-
fast kjærlighet, familien, tilbedelse 
og bønn, Bibelens autoritet, en evan-
geliserende livsstil, tjenerholdning 
og menneskets likeverd for Gud. 
Det betyr også at vi ikke vil legge 
vekt på overfladiske kulturelle ver-
dier som ikke betyr noe, som en 
bestemt klesstil, musikkstil, møte-
stil, mat og drikke. Å leve ut kristne 
verdier i hverdagen vil være et vik-
tig bidrag i å formidle evangeliet 
til mennesker og hjelpe dem til å 
få nye tanker om hva kristendom 
egentlig er. 

TERJE DAHLE 
td@krinet.no

har prøvd å starte opp cellegrup-
per i etablerte menigheter har erfart 
hvordan ulike verdier kan skape 
konflikter. Er hjemmet en like viktig 
arena for fellesskap som menighets-
lokalet? Betaler vi pastoren for å 
gjøre en jobb, eller for å hjelpe oss til 
å gjøre vår jobb i Guds rike? Er fel-
lesskap i seg selv viktig, eller er det 
et middel for å oppnå synlige resul-
tater? Måles menigheten i størrelse 
på annonse, neonlys og lokaler, eller 
på hvordan vi lever i hverdagen og 
om folk møter evangeliet gjennom 
våre liv? Alt dette er et spørsmål om 
verdier.
 
Uttalte og levde verdier
De fleste har verdier som er allment 
positive og til fellesskapets beste, 
men våre egentlige verdier er det 
som viser seg i livet vi lever. De fles-
te er enige om at løgn er galt, men 
vårt forhold til ærlighet testes når vi 
er i ferd med å tape ansikt eller står i 
en vanskelig valgsituasjon.
 Vår kjærlighet til Jesus måles 
ikke i bekjennelsen, men i hvor stor 
grad vi bruker tid med ham. Vår 
verdsetting av fellesskap med fami-
lie og ektefelle måles i hvor mye 
tid vi bruker med dem, og hvordan 
dette fellesskapet er.  
 Det er lett å forklare sin mangel 
på samsvar mellom uttalte verdier 
og levde verdier med andre perso-
ners opptreden. Fordi han gjorde 
det, så måtte jeg gjøre slik. Jeg gjorde 
sånn fordi de sa det o.s.v. Integritet 
er et fint ord for å leve det en sier. 
Når vi ser tilbake på livet vårt det 
siste året, vitner det om hvilke ver-
dier vi har.
 Det kan også være konflikt mel-
lom ulike verdier. De verdiene som 
betyr mest, får forkjørsrett når ver-
dier står mot hverandre. Det kom-
mer tydelig fram i forbindelse med 
den smørekulturen som avdekkes 
i vinmonopolet og dagligvarebran-
sjen. Der avdekkes det at lojalitet til 
bedriften har blitt en så viktig verdi, 
at ærlighet og sannhet har blitt ofret 
helt til flomlyset fra media har blitt 
satt på saken. 

Når folk møter evangeliet i dag, har de 
en tankegang uten en kristen forståelse i 
bunnen. Det gjør at vi må formidle kristne 
verdier. 
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Verdiane våre er det vi inst 
inne meiner er rett, verdifullt 
eller ønskjeleg. Å verdsetja 
noko er å æra, akta eller 
å setja noko høgt. Verdiane 
våre viser kven vi er, for dei 
er den grunnleggjande ånde-
lege DNA for livet vårt saman, 
dei utgjer ”kulturen” i felles-
skapet vårt. Vi snakkar ikkje 
her om visjon, oppdrag, mål, 
tru, læresetningar, strukturar 
eller liknande, jamvel om dei 
er aldri så gode og nødven-
dige. Vi snakkar om det som 
styrer livet vårt! 

Eg har vore med å starta 
Kristent Fellesskap og bak det 
namnet ligg det eit verdival! 

Vi seier med det namnet heilt enkelt 
at vi verdset alt som er kristent og alt 
som har med fellesskap å gjera!

Vår kristne identitet
Det er verdifullt for oss å definera 
oss i forhold til Jesus Kristus, for vi 
ønskjer å vera Gudsentrerte og ikkje 
menneskesentrerte. Jesus Kristus er 
den som gjev innhald og meining til 
alt vi er og står for. Å kjenna Jesus 
Kristus er det mest verdifulle eit 
menneske kan oppleva. Alt anna 
bleiknar i samanlikning!
 Vår kristne identitet, som kjem 
av å kjenna Jesus Kristus personleg, 
er det dyraste vi har. Vi er rett og 
slett bare kristne. Vi definerer oss 
ikkje i forhold til menneske, og vi 
kallar oss korkje Lutheranarer eller 
Smiths Venner. Vi definerer oss ikkje 
i forhold til kyrkjesamfunn eller til 
trusvedkjenningar. Vi vil heller ikkje 
definera oss i forhold til opplevingar 
av dåp eller nådegåver. Vi ønskjer å 
vera samlande og ikkje skiljande.

Vår felles identitet er i Kristus
Saman med alle andre kristne kan 
vi seia: 
• Vi er Kristi lekam
• Vi er Guds familie
• Vi er det nye mennesket
• Vi er eit tempel for
 Den Heilage Ande
• Vi er Kristi brur
• Vi er borgarar i Guds rike
• Vi er Guds hær

Denne felles identiteten deler vi med 
alle som er født på ny. Vi tilhøy-
rer ein større samanheng enn den 
forsamlinga vi er ein del av. Vi har 
ikkje ein individuell identitet, men 
ein identitet i eit større kristent fel-

lesskap. Vi har eit Guds rike-fokus 
framfor eit lokalforsamlings-fokus. 
Guds rike er større enn alle for-
samlingane. Å byggja forsamlingar 
utan å ha eit Guds rike-fokus er nyt-
telaust, for då byggjer vi noko som 
ikkje Gud vil ha! 

Vår felles Herre er Jesus Kristus!
Difor kan vi seia at autoritet er ver-
difullt; Jesus Kristus er Herre! Vi 
forstår også at autoritet har med 
salving å gjera, Kristus tyder Den 
salva. Autoritet har å gjera med å 
vera innsett av Gud.
 Heile Bibelen er innanda av 
Gud og er Guds ord. Her finn vi 
Guds gode vilje framstilt. Bibel      en 

Grunnleggjande kristne verdiar

Verdiane våre viser kven vi er, for dei er den grunn-
leggjande åndelege DNA for livet vårt saman, dei 
utgjer ”kulturen” i fellesskapet vårt. 
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er openbaringa av Guds store plan 
og gode vilje, og er det styrande 
grunnlaget for liv og lære.
 Vi nærer oss av Guds ord som 
skaper tru og lydnad. I alle spørsmål 
vi møter i samfunnet vil vi spørja: 
Kva vil Gud? Kva seier Bibelen? Vi 

søkjer i Guds ord for å finna svar og 
underordnar oss Ordet og den apos-
toliske læra. Forkynning og under-
visning av Guds ord er verdifullt for 
oss!
Å retta seg etter Guds gode ordnin-
gar i familie, forsamling og samfunn 
er viktig når Jesus er Herre. Då 
er underordning og lydnad noko 
verdifullt vi vil fremja i samsvar 
med Guds vilje. Under Jesus Kristi 
Herredømme finn vi frelse, tilgje-
ving, frigjering og gjenreising. Når 
Jesus er Herre vil vi vera tenarar for 
Guds plan og leggja livet ned for 
kvarandre.
 Vi har sett at autoritet har sitt 
opphav i fellesskapet i Den Treeinige 
Gud. Leiaransvar i det kristne felles-
skapet kviler på Guds kall og utrust-
ning og tryggast i eit fellesskap. Det 
er trygt og godt å underordna seg 
leiarar som under Gud sjølv. 
 Alle menneske har eit styrean-
svar og må gjera rekneskap for koss 
ein har styrt til det beste for for seg 
sjølv og fellesskapet. Leiaransvaret 
i det kristne fellesskapet ligg hjå ei 
samling av eldste som er utrusta av 
Den Heilage Ande og er innsett av 
apostlar. Alt leiaransvar viser seg 
ved å tena og går ut på å utvikla 
menneske og få fram det beste i dei! 
Vi vil underordna oss under kvaran-
dre og leiarane våre og gje dei den 
ære dei fortener. 

Vår felles forståing av Gud 
som treeinig
Den kristne forståinga av Gud som 
treeinig er så verdifull for oss at det 

fargar heile livet vårt. Den Bibelske 
openbaringa er at Gud er eit felles-
skap, han er ingen sær einstøing, 
men Gud er ein samansett einskap 
av Far, Son og Heilag Ande. Gud har 
alltid eksistert som tre i ein og ein 
i tre. Dei tre personane i guddom-

men gjer aldri noko på eiga hand. 
Far, Sonen og Den Heilage Ande 
arbeider alltid saman. Familie, fel-
lesskap og vennskap har sitt opphav 
i Guds paktsnatur og er difor svært 
verdifullt!

Vårt felles liv er i Gud
Det er verdifullt å bruka tid med 
Gud og gje han vår takkseiing og 
tilbeding. Den herlege treeinige Gud 
er opphav til livet og har skapt men-
neske i sitt bilete til si ære og har 
frikjøpt oss frå eit liv i synd, difor 
skuldar vi å gje han takk og tilbe-
ding i ånd og sanning. 
 Vi vil vera til hugnad for Gud i 
alt vi er og gjer. Vi vil bruka tid med 

Gud i bønn, takkseiing og tilbeding 
når vi er åleine og når vi er saman. 
Bønn og lovsong har ein sentral 
plass i samlingane våre. Vi takkar 
Gud under alle forhold, seier nei til 
oss sjølve og er villige til å lida for 
evangeliet. 
 Vi brukar tid med Gud og lar 
han få tala til oss gjennom Ordet. 
Det er verdifullt å kunna leva i Den 
Heilage Ande i kvardagen på ein 
slik måte at vi høyrer frå Gud og 
kan fungera i nådegåver til hjelp og 
oppmuntring for andre menneske. 

Når vi kjem saman til små eller store 
samlingar er Guds nærvær det mest 
verdifulle. Guds nærvær er viktigare 
enn former og uttrykksmåtar. Guds 
nærvær er viktigare enn alt men-
neske kan gjera!

Vårt felles familieliv
Ekteskapet er den kristne samlivs-
form, den tryggaste ramme for kjær-
leiken, den viktigaste byggjeklossen 
i samfunnet og i kristne fellesskap, 
gjeve oss av Gud for å avspegla him-
mel på jord. Mannen er hovud og 
frelsar for familien, medan mann og 
kone er likeverdige partnarar som 
skal oppseda barna som er Guds 
verdifulle gåver. 
 Difor vil vi verna om familien 
og hjelpa ektepar til eit godt samliv 
så dei kan gjera heimen til eit utvi-
klande miljø for barna å veksa opp 
i. Det kristne fellesskapet er vårt fel-
les familieliv der einslege, eldre og 
alle generasjonar hjelper kvarandre 
å veksa og utviklast som heile men-
neske.  

Vårt felles liv med kvarandre
Alle menneske er eineståande og 
verdifulle i seg sjølve, og er skapt 
for fellesskap med Gud og vennskap 

med kvarandre. Det er ikkje godt 
for noko menneske å vera åleine, 
einsemd er vanskeleg og vondt å 
bera. Fellesskap med andre men-
neske med ulik bakgrunn er veldig 
verdifullt. Ekte fellesskap byggjer 
på gjensidig verdsetjing av kvart 
individ og ei felles forståing av men-
neskeverdet. 
 Gjennom den nye pakta i Jesus 
Kristus har vi vorte ein del av Guds 
fargerike fellesskap der einsretting 
og uniformering er negativt medan 
mangfald og kreativitet er positivt.  

Å kjenna Jesus Kristus er det mest verdifulle eit 
menneske kan oppleva. Alt anna bleiknar i sam-
anlikning!

Vi søkjer i Guds ord for å finna svar og under-
ordnar oss Ordet og den apostoliske læra. 
Forkynning og undervisning av Guds ord er verdi-
fullt for oss!
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Vi er alle meint å vera originalar og 
ikkje kopiar av andre. Vi er alle ulike 
og eineståande!
 Det er verdifullt for alle kristne 
å finna sin plass i det kristne pakts-
fellesskapet og tilhøyra ei lokal for-
samling og underordna seg eit leiar-
skap. Det er verdifullt å vera med å 
byggja varme og trygge forhold ved 
å leva i lyset og visa trufast kjærleik 
til kvarandre. Det er godt å kunna 
utfylla kvarandre og tena kvarandre 
med eit mangfald av gåver og talen-
tar. Alle kristne har ei utrustning og 
eit ansvar i å byggja opp dei andre 
ved å tena der det trengst. 
 Vennskap er verdifullt for alle 
og for oss kristne er pakt, truskap 
og forpliktande forhold grunnleg-
gjande i vår forståing av det gode 
livet. Det handlar om å elska og 
leggja livet ned for kvarandre.  Det 
handlar om det verdifulle i å leva 
i lyset  og vera ærleg og open med 
kvarandre! I eit fargerikt fellesskap 
lærer vi å bera over med kvarandre, 
å tola og tilgje kvarandre. 

Vårt felles liv i nærmiljøet 
og i samfunnet
Fordi Bibelen seier at Gud har skapt 
og elska verda, og sendt Sonen sin 

til å frelsa verda,  forstår vi at verda, 
med sine mange ulikt organiserte 
samfunn av menneske, er verdifull 
for Gud. Vi er ein del av samfun-
net vi lever i. Vi takkar Gud for det 
velfredssamfunnet som fedrane og 
politikarane våre har skapt.
Vi forstår at Gud arbeider gjennom 
delegert autoritet og alle styresmak-
ter er innsett av Gud til å represen-
tera hans gode vilje ved å fremja dei 
positive livskreftene og straffa og 
hindra dei negative kreftene. Kvar 
ny generasjon av kristne som veks 
opp har ansvar for å kristna landet 
dei lever i. Gudsrikeverdiane må 

gjennomsyra alle lag og område i 
samfunnet. Difor er det verdifullt 
at kristne engasjerer seg i politikk, 
media, utdanning og kulturliv. 
 Det finnest samfunnsfiendar 
som vi må konfrontera for å føra 
velsigning til byar, land og folkeslag. 

Vi må ikkje vera redde for å ta nød-
vendige oppgjer med nedbrytande 
krefter i samfunnet, men vi må gjera 
det på ein slik måte at folk ser vel-
signinga vi kjem med. Folk må få ei 
sterk kjensle av at vi vil velsigna og 
frigjera livsglede og ikkje ei kjensle 
av at vi vil gjera dei bundne og ufrie 
gjennom all slags forbod. ”I di ætt 
skal alle folk på jord velsignast!” 
Det er verdifullt å kunna innvia 
heimen sin til eit bønnefyrtårn som 
tek eit forbønnsansvar for naboar 
eller arbeidskameratar. Det er godt å 

dagleg kunna be for og lysa fred og 
velsigning over nabolaget, nærmil-
jøet, arbeidsplassen, ja heile samfun-
net med konge, regjering og storting 
i spissen. 
 I bibelsk forståing er det slik at 
den som er velsigna fyller si livs-
oppgåve og lever best mogleg. Å 
vera velsigna er å kunna fungera 
optimalt. Å vera velsigna er å 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 , medan dei gudlause 
legg samfunnet i grus med si ban-
ning 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 ska-
per fred og samspel i eit samfunn av 
ulike menneske. Alle menneske er 
opne for å verta velsigna! 
 Det er verdifullt å byggja venn-
skap med folk på arbeidsplassen 
og i nabolaget og å vera tilstades i 
nærmiljøet. Det handlar om å møta 
behov hjå folk rundt oss og gjera 
gode gjerningar til hjelp for andre. 
Det er verdifullt å vera lys og salt, 
å vera ein merkbar positiv faktor i 
nærmiljøet og samfunnet.

Vår felles liding
Alle menneske møter liding. For 
nokre er lidinga kortvaring og for 
andre er ho langvarig gjennom sjuk-
dom eller ulukker. Nokon møter 
liding i form av terror og tortur, 
bomber og granatar. Andre går gjen-
nom store psykiske lidingar og svar-
te depresjonar. Dødsfall, arbeids-
løyse og svik er vondt og pinefullt. 
Fattigdom fører all slags liding med 
seg på grunn av mangel på mat, reint 
vatn og medisin. Politisk eller reli-
giøs forfølging er også svært smerte-
fullt å oppleva. Naturkatastrofer kan 
føra til ufatteleg liding for så mange 
menneske at vi har vanskar med å 
forstå omfanget av lidinga.
 Bibelen seier at Gud er god og 
allmektig. Han openberrer seg som 
kjærleikens Gud. Likevel er bibe-
len veldig realistisk i si framstilling 
av liding som noko vi alle møter i 

Familie, fellesskap og vennskap har sitt opphav 
i Guds paktsnatur og er difor svært 
verdifullt!

Når vi kjem saman til små eller store samlingar 
er Guds nærvær det mest verdifulle. Guds nærvær 
er viktigare enn former og uttrykksmåtar. Guds 
nærvær er viktigare enn alt menneske 
kan gjera!
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denne verda. Det hender vonde ting 
og mange uskuldige menneske lir. 
Vi kan berre finna delvise svar på 
den uforståelege lidinga, men måten 
vi møter den menneskelege lidinga 
i verda er avgjerande for vår utvik-
ling.
 Lidinga kan hjelpa oss til eit 
rettare perspektiv på livet. Liding 
kan foredla oss som menneske.
Når vi vågar å opna augo våre for 
den forferdelege stoda store delar av 
verda er i, gjer det vondt! Rettferdige 
menneske lir i si sjel når dei ser uret-
ten råda. Det gjer vondt djupt i 
hjarta å sjå uskuldige menneske lida 
på grunn av terrorisme og krig. Når 
vi lir med dei lidande gjennom jord-
nær hjelp og ikkje berre i sympati 
og kjensler, har lidinga gjort noko 
verdifullt med oss.
 Vi som kallar oss kristne har ein 
annan dimensjon av liding i tillegg 
til det ålmenne vi har nemd ovan-
føre. Over heile verda vert kristne 
menneske forfølgd for si tru. Her 
i Vesten møter vi ikkje stort meir 
enn hån, spott, å verta gjort til lått. 
I media finn vi ofte ein hets mot 
bibeltruande kristne. Det kostar å stå 
for Guds ord i vår tid. Dei bibelske 
verdiane er ikkje politisk korrekte i 
dagens samfunn! Vi må velja mel-
lom verdiane i Akersgata og dei 
kristne kulturverdiane. For oss er 
det å møta motstand og leva med 
offentleg mobbing meir verdifullt 
enn å få fred ved å ikkje seia i frå 
om kva som er galt i samfunnet. 
Det er meir verdifullt å lida saman 
med Guds folk enn å ha ei kortvarig 
nyting av eit syndig liv. Guds ord 
seier at om vi lir med Jesus, skal vi 
og få del i herlegdomen hans! 

Vårt felles oppdrag
Då Jesus gjorde det klart for disipla-
ne sine at han hadde fått all makt i 
himmel og jord, at han var den høg-
ste autoritet i alle ting, gav han dei 
eit misjonsoppdrag som vi og har 
fått del i! Difor er det å evangelisera, 
å forkynna evangeliet og vinna men-
neske for Gud det mest verdifulle vi 
kan gjera! Gjennom misjonsbefalin-

ga om å gå ut i all verda og gjera alle 
folkeslag til disiplar, har alle kristne 
fått eit kall til å forkynna evangeliet 
og kristna folkeslag slik at Guds rike 
og hans rettferd får fylla alle lag og 
område i samfunnet. 
 Det er stort å kunna ta aktivt del 
i å leita etter dei fortapte for å berga 
dei. Det er godt      å kunna be for og 
lysa fred og velsigning over naboar 
og kontaktar i arbeidslivet. Det er 
verdifullt å engasjera seg i media, 
politikk, utdanning, forsking, kul-

turliv osv. for å gjera vår Herre Jesus 
Kristus kjend, elska og etterfølgd. 
 Det er eit privilegium å få for-
kynna evangeliet om Guds rike med 
stor kraft og overtyding. Det er stort 
å vera med i forsamlingar som veks 
ved celledeling og utplanting av nye 
forsamlingar. Det er verdifullt for 
menneske å verta ein del av eit fel-
lesskap i gåavstand frå der dei bur. 

Vårt felles håp
Kristendommen er håpets religion. 
Kristen teologi er håpets teologi. 
Gud er håpets Gud som fyller oss 
med all glede og fred i trua, så vi kan 
vera rike på von ved Den Heilage 
Andens kraft.  Trua er pantet på 
det vi vonar, vissa om ting vi ikkje 
ser.  Det verdifulle kristne håpet 
har hjelpt tallause kristne gjennom 
tidene å halda ut trengsler og for-
følgingar. Det er det kristne håpet 
som har motivert kristne til store 
personlege offer for å føra frelse og 
samfunnsforvandling til folkeslag 
og nasjonar. 
 Den som er fødd på ny til eit 
levende håp,  har mot til å møta 
utfordringane i kvardagen på ein ny 
måte og ta tak i samfunnsproblema 

for å finna løysingar som fører til 
forandring. Den som lever håpets 
liv vil spreia lys i mørkret og glede 
der mismotet rår. Den som lever 
håpets liv vil kveikja ein gneist av 
tru i slokka auge og gje livskraft til 
dei trøytte og motlause. Håpets liv 
sender milde bølgjer av pågangsmot 
og forvandlande initiativ innover 
samfunnet. Desse gode oppbyggjan-
de kreftene breier seg som ringar i 
vatnet og set att spor av optimisme 
og tiltakslyst.

 Det er godt å kunna ha håp om 
at ein dag skal heile jorda verta full 
av kunnskap om Guds herlegdom.  
Guds rike skal gjennomsyra alle fol-
keslag og nasjonar  på ein synleg og 
verkeleg måte! Alt i himmel og på 
jord skal sameinast under Jesu Kristi 
Herredømme.  Endemålet er: Gud er 
alt i alle, buande mellom menneska 
på ei jord der liding, død og sorg er 
borte!  Dette håpet er så verdifullt at 
vi ikkje kan gje opp, same kor vond 
and vanskeleg stoda vi er i er!

ERLING THU 
et@krinet.no 

Gjennom den nye pakta i Jesus Kristus har vi vorte 
ein del av Guds fargerike fellesskap der einsret-
ting og uniformering er negativt medan mangfald 
og kreativitet er positivt.
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Felles verdier
- en forutsetning for team

Kjennskapen til Jesus vår Herre og kjærligheten 
til hans ord gjør at vi over tid får de samme 
verdiene. 

Norge har tatt gull i håndball 
EM for kvinner 2004. Vi har 
sett et team i aksjon med høy 
trivselsfaktor, klart fokus på 
oppgaven, mye glede og en 
utpreget evne til å spille på 
hverandres gode sider. Gro 
Espeseth, som var kaptein på 
laget, ble kåret til EM’s beste 
spiller, men det er bilde av 
TEAMET som har festet seg i 
hukommelsen. Gode enkelt-
spillere gjorde hverandre 
enda bedre ved måten de 
fungerte sammen på. 

Når vi arbeider i team, gjen-
speiler vi Guds egen måte 
å arbeide på. ”La oss skape 

mennesket i vårt bilde”, var opp-
summeringen av kommunikasjonen 
mellom Fader, Sønn og Hellig Ånd 
da skapelsen gikk mot klimaks. God 
kommunikasjon er avgjørende for at 
teamet skal lykkes. Effektive team 
har teammedlemmer som hele tiden 
snakker til hverandre. Vi deler alt 
som ikke er skadelig eller ulovlig å 
dele med hverandre. Denne åpenhe-
ten og deltagelsen gjør at vi kjenner 
hverandre godt og kan luke bort 
misforståelser før de fører til pro-
blemer. 

Verdier formes i 
kjennskapen til Gud
Som kristne må vi finne våre verdier 
i Gud. Åpenbaringen av hvem Gud 
er må gi oss verdiene våre. Det Han 
verdsetter er helt avgjørende for oss. 
Paulus sier at alt annet må regnes 
som tap sammenlignet med det å 
kjenne Kristus. Og han fortsetter 
med at alle som er modne har den 
samme innstillingen. Peter fortel-
ler oss at vår opplevelse av nåde 

og fred henger sammen med vårt 
kjennskap til Gud1. ”Da vi lærte 
ham å kjenne” er refrenget i alt Peter 
skriver. Den som er født på ny vet at 
Jesus har stått opp fra de døde og er 
Herre over alle ting. Når vi begyn-
ner å leve under Jesu herredøm-
me, får vi Den Hellige Ånd2. Han 
viser oss at Bibelen, Guds ord, er en 
sann, relevant og ”up to date” bok. 
Kjennskapen til Jesus vår Herrev og 
kjærligheten til hans ord gjør at vi 
over tid får de samme verdiene. 

Kjødelighet vanskeliggjør team
Kjødet styres ikke av Guds verdi-
er og gjør at vi ikke kan fungere 
sammen slik Gud vil. Kjødelighet 
fremmer selvet og individualisme. 
Visjonen Gud har gitt oss er for 
stor til å kunne gjennomføres av en 
enkeltperson. Vi må arbeide i team. 
Én er et altfor lite tall til å oppnå det 
som er virkelig stort. Det var team-

arbeidet de kjødelige kristne i Korint 
ikke fattet da de lagde partier seg 
imellom. Det er helt avgjørende at 
vi ser forskjellen på team og partier. 
Den som vanner og den som planter 
arbeider sammen som et team, selv 
om lønnen er individuell, forklarte 
Paulus.3  
 Omtrent alt vi er med på avhen-
ger av teamarbeid på en eller annen 
måte. Alle vet at teamarbeid er en 
god ting, ja helt avgjørende for om 
vi skal lykkes i det Gud har kalt oss 
til. Team kan være så mangt og ha 
forskjellig uttrykk. Alt fra ekteskap 
til arbeidsgrupper, lederskap, fot-
ballag, menigheter osv. De samme 
lovene gjelder på alle nivåer. Mange 
ekteskap hadde vært annerledes om 
en bare forstod de enkle lovene som 
gjelder for teamarbeid og samtidig 
lærte hemmeligheten ”å daglig ta 
korset opp4”, slik Jesus uttrykte 
det. Mange ektepar sliter fordi Den 
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Hellige Ånd ikke har fått danne fel-
les verdier hos ektefellene ved Guds 
ord.

Teamarbeid er en prosess
Det tar tid å forstå forandringen som 
må til for å bringe oss fra å være en 
gruppe individualister til å bli et 
vinnende team. Når vi samarbeider 
og framhever den enkeltes sterke 
sider, blir både resultatet og den 
enkelte i teamet bedre enn om vi 
arbeider hver for oss. 
 Mangfold i lederskap er en 
forutsetning for varig framgang. 
Paulus hadde et allsidig team i det 
arbeidet Gud kalte ham til. Der var 
et mangfold både med hensyn til 
etnisk og yrkesmessig bakgrunn. 
Menn og kvinner, unge og eldre fant 
sin plass i hans arbeidslag. Teamet 
hadde en fleksibilitet slik at ikke 
alle behøvde å være involvert i alt 
samtidig. La oss se på noen av dem 
som arbeidet sammen med Paulus. 
Selv hadde han bakgrunn som 
jødisk skriftlærd og var teltmaker 
av yrke. Priskilla og Akvillas var ita-
lienere med samme yrkesbakgrunn 
som Paulus. Lukas var lege. Paulus 
hadde med seg mørkhudede medar-
beidere fra Libya (Kyrene) og hvite 
europeere som Gajus og Aristarkus 
fra Makedonia. Zenas var advokat 
mens Onesimus hadde bakgrunn 
som slave. Felles visjon og felles 
verdier gjorde at de kunne fungere 
sammen i et felles oppdrag, selv om 
de var meget forskjellige.
C. Gene Wilkes har følgene liste om 
fordelene med team:
• Team involverer flere mennes-
ker, og frembringer flere ressurser, 
ideer, og mer energi enn en enkelt 
kan gjøre.
• Team fremmer ledernes ster-
ke sider og reduserer svakhetene. 
Styrker og svakheter er mer ekspo-
nert for den som står alene.
• Team gir et bredere perspektiv 
på hvordan møte behov eller nå 
et mål og får på den måten fram 
flere alternativer for hver situasjon. 
Enkeltpersoners innsikt er sjelden 
så bred og dyp som en gruppe når 

problemer skal løses.
• Team gjør at vi deler æren for 
seirer og ansvaret for tap. Dette 
fremmer ekte ydmykhet og sant fel-
lesskap. Individualister tar ære og 
tap alene. Dette kan fremme stolthet 
eller en følelse av mindreverd. 
• Team stiller lederne til ansvar 
for å nå målene. Enkeltmennesker 
som ikke er knyttet til andre kan 
bevisst eller ubevisst forandre måle-
ne uten å bli stilt til regnskap for 
det. 
• Team kan ganske enkelt utføre 
mer enn et enkeltmenneske.5

Felles verdier definerer et team
Hva kjennetegner et godt team? 
Først må vi forstå at felles verdier 
definerer et team. 
 Felles verdier holder oss 
sammen når vi opplever vansker. 
Felles verdier er viktigere enn det 
vi føler i øyeblikket og styrer derfor 
våre handlinger. 

 Felles verdier gir samhold og 
enhet mens ulike verdier skaper 
konflikt over tid. Det finnes kristne 
det er vanskelig å arbeide sammen 
med fordi vi har ulike kjernever-
dier. Mange av oss deler Olav Den 
Helliges visjon om å kristne Norge, 
men verdiene hans gjorde at han 
brukte metoder ingen av oss vil gå 
god for. Måten å nå målet på, kan 
ikke gå på akkord med verdiene vi 
har.
 En av våre kjerneverdier er 
lydighet mot Guds ord. Det betyr 
at Jesu befaling om hvordan vi løser 
konflikter holdes høyt. Jesus sa gan-
ske enkelt; ”Gå til den det gjelder”. 
Jeg har møtt kristne ledere som ikke 
ser dette prinsippet og som nekter 
å tro at andre lever etter det. De 
har blitt så skadet av kirkepolitikk 

og overfladiskhet at de ikke lenger 
praktiserer Guds ord. Det er klart 
at teamarbeid blir vanskelig i slike 
situasjoner. 
 Åpenhet og ærlighet med hver-
andre er viktig for ethvert team. Vi 
må være nær nok og tøffe nok til å 
luke ut dårlige holdninger som vil 
snike seg inn. Her må alle hjelpe 
hverandre. Ingen er immune mot 
dette. Vi lever så tett innpå hver-
andre at vi blir både såret og mis-
forstått iblant. Det meste av gale 
holdninger kommer av selviskhet. 
Der korset får virke blir holdningene 
gode. 
 I tillegg til felles verdier, er det 
avgjørende å ha en felles visjon og 
at vi bygger gode relasjoner til hver-
andre. Selv om størrelsen på teamet 
setter begrensninger for personlige 
relasjoner, vil felles visjon og verdier 
få oss til å fungere sammen. 
 Målet vi skal nå er viktigere enn 
min rolle eller posisjon. Derfor er det 

avgjørende at alle har grepet både 
visjonen og oppdraget Gud har gitt 
oss. Bare ved å la korset virke i våre 
liv kan vi holde fokus på målet og 
unngå å gjøre vår egen funksjon og 
tjeneste til det viktigste.
 Alle spillere må finne den plas-
sen der de tilfører laget størst verdi. 
Vi så dette illustrert da Norge tok 
gull i håndball EM for kvinner 2004. 
Kontringene var giftige fordi noen 
hadde evnen til å sende presise pas-
ninger mens andre kunne løpe fort, 
ta imot ballen og score. Når vi opp-
dager dette vil vi ikke sammenligne 
oss med hverandre, men glede oss 
over forskjeller som ellers kan virke 
truende på oss.
 Dette fører oss over til neste 
egenskap ved et godt team. Vinnende 
team har spillere som får ting til 

Når vi samarbeider og framhever den enkeltes 
sterke sider, blir både resultatet og den enkelte 
i teamet bedre enn om vi arbeider hver 
for oss. 
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Felles verdier gir samhold og enhet mens ulike 
verdier skaper konflikt over tid. Det finnes kristne 
det er vanskelig å arbeide sammen med fordi vi 
har ulike kjerneverdier.

å skje. Ikke alle er like kreative og 
markerte. Det er viktig å gi rom 
for personer som tar initiativ og tar 
ansvar i teamet. Christian Killing 
var en slik spiller for det norske VM 
laget i håndball 2005. 
 Alle i et team må kunne stole på 
hverandre og regne med hverandre. 
Tryggheten i den nye pakt oppleves 
også i relasjonene med hverandre. 
Jesus befalte oss å elske hverandre 
slik han elsket oss. Teamet vil mis-
lykkes om ikke alle er villige til å 
betale prisen for trofast kjærlighet.

Prestasjonsgruppe
Selv er jeg svak for Nils Arne Eggens 
betegnelse på team: ”prestasjons-
gruppa”. Vi arbeider sammen, vi 
presterer sammen.
 Hans oppskrift er meget enkel. 
Den består av to begreper: samhand-
ling og komplementære ferdigheter. 
Nils Arne Eggen har en påstand når 
det gjelder samhandling: ”Går du på 
banen for å være god sjøl, da e’ det 

ein som blir god. Går du på banen 
for å spæll annerann god, da e’ det ti 
som blir god.”  
 Å samhandle betyr også å dekke 
over hverandres svakheter. Deler vi 
kunnskapen? Hjelper vi hverandre? 
Dekker vi hverandres svakheter og 
spiller hverandre gode? Er det dette 
som kjennetegner menighetslivet i 
norske menigheter?
 ”Komplementære færdigheta” 
betyr at noen er gode til noe og 
andre gode til noe annet. I vår språk-
bruk heter det nådegavebasert tje-
neste. Dyrker vi ulikhetene? Lar vi 
folk med spisskompetanse bli bedre 
til det de er gode på, eller høvler vi 
dem ned så de passer inn i resten av 
gjennomsnittligheten?  
 La oss skape team der folk med 
komplementære ferdigheter sam-
handler til fellesskapets beste. Da 
kan vi se misjonsbefalingen oppfylt 
i vår generasjon.
 Jesus ga misjonsbefalingen til 
teamet han hadde trent og ledet. 

Bare når vi arbeider sammen kan vi 
fullføre oppdraget han ga oss. Dette 
evangeliet om riket skal forkynnes 
til et vitnesbyrd for alle folkeslag. 
Vitnesbyrdet er nettopp mennesker 
som fungerer sammen i menigheter. 
Disse består av grupper som viser 
Jesu liv og kjærlighet i hverdag og 
fest.

NORALV ASKELAND 
na@krinet.no

1  2.Pet.1,1-2
2 Apgj. 5,32
3 1. Kor. 3,8
4  Luk.9:23
5  C.Gene Wilkes: Jesus on leadership.
 John Maxwells bok om 17 udiskutable   
 lover for teamarbeid er verd å studere.
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Bibelen bruker kroppen som 
et bilde på menigheten, der 
hver enkelt er et lem på Jesu 
kropp (1.Kor.12). Det inne-
bærer at menigheten har en 
personlighet for Gud er så 
stor og så mangfoldig at det 
ikke er mulig å formidle alle 
sider av Gud i en enkelt lokal 
forsamling. Men det som for-
midles må være av Gud. Dette 
har med verdier å gjøre. Vi 
kan ikke være og gjøre alt, 
men vi trenger å være bevisst 
på hva Gud har gitt oss. Hva 
vi skal være og formidle til 
andre. 

Spørsmålet blir hva det er som 
er av Gud mellom oss som 
vi vil ta vare på, utvikle og 

formidle til andre. Svaret på dette 
finnes allerede i menigheten og det 
handler om å bli bevisst det. Vi 
trenger å oppdage det, sette navn 
på det og formidle det videre. For å 
klargjøre dette er det nyttig å gjen-
nomføre en prosess med å klargjøre 
hva som er vår visjon, vårt oppdrag 
og våre verdier. Når det er gjort, vil 
menigheten samle krefter og i enhet 
arbeide for å gjennomføre Guds plan 
og vilje. 

Visjon
Visjonen er det bilde av framtida 
som Gud har gitt oss, som har grepet 
oss, og som gjør at vi går for det vi 
går for. Visjonen er den virkelighe-
ten vi ser for oss når Gud har fått 
gjennomført sin plan og vilje. Den 
gir en retning og fokus i arbeidet og 
samler folket om et overordnet mål 
å gi livet sitt til. Visjonen er noe vi 
virkelig tror på, det er ikke en drøm 
som vi trøster oss med når det går litt 

tregt. Den er en klar overbevisning 
om Guds vilje som er i stand til å 
sette oss i bevegelse. Visjonen gir oss 
del i et himmelsk kall (Hebr.3,1). Et 
godt eksempel fra Bibelen er Paulus 
som fikk sitt liv snudd opp ned da 
han møtte Jesus utenfor Damaskus, 
og Jesus gav ham en visjon som har 
fulgte senere (Ap.gj.26,19). 
 Alle menigheter trenger å ha 
en visjon å gå for. I møte med den 
levende Gud, vil han tale til vårt 
indre og vise oss hva hans plan og 
hensikt er. Dette er ikke forbeholdt 
ledere, men alle som er Guds barn 
har fått hans ånd og er skapt for å se 
hva Gud gjør og kan være ledet av 
ham (Rom.8,14, Jer.31,33-35).
 

Første skritt for en menighet er å 
beskrive denne visjonen slik at folk 
kan samle seg om den, involvere seg 
og vite hva de er med på (Hab.2,2-3). 
Den må kommuniseres til folk ofte 
og på mange måter slik at alle vet 
hvor vi går. 
 Den visjonen som har vært sty-
rende i mitt liv er at hele jorda skal 
fylles av Herrens herlighet likesom 
vannet dekker havbunnen, gjennom 
en menighet som har fått hele Kristi 
fylde slik at forsoning, helbredelse 
og enhet blir synlig på hvert sted. 
(Hab.2,14, Efes.4,11-13, Joh.17,21-22) 

Oppdrag
Oppdraget konkretiserer visjonen 
til tid og sted. Misjonsbefalingen 

 Menighetens visjon, 
oppdrag og verdier

Vi kan ikke være og gjøre alt, men vi trenger å 
være bevisst på hva Gud har gitt oss. Hva vi skal 
være og formidle til andre
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 En verdiprosess har til hensikt 
å sette navn på og fokusere på de 
verdiene som er i menigheten. Det 
vil alltid være mange flere verdier 
enn de som blir satt navn på i en 
slik prosess, men de som løftes fram 
skaper et fokus og oppleves som de 
mest sentrale. 
 Prosessen med å få fram verdi-
ene i menigheten starter ofte med 
at alle sier hva det er som er viktig 
for dem uten vurdering eller disku-
sjon (brainstorming). Da kan det 
komme fram flere titalls ulike betyd-
ningsfulle ting for folk i menigheten. 
Neste skritt blir å samle disse ulike 
verdiene i noen områder og så sette 
navn på hva disse områdene er. Da 
vil en til slutt stå igjen med 5 – 7 
kjerneverdier som er de viktigste for 
menigheten. Dette er en tidkrevende 
prosess fordi den involverer mange 
mennesker, og det er viktig at alle 
får med seg hele prosessen. Vi må 
ta den nødvendige tiden fordi det 
skaper tilhørighet og forankring i 
menigheten til resultatet. På dette 

i Matt.28,18-20 gir alle kristne et 
verdensvidt oppdrag og knytter oss 
sammen til et felles arbeidslag for 
Gud. Men i tillegg til det gir Gud 
oss et spesifisert oppdrag å fokusere 
på, som gjør at vi kan satse tid og 
krefter på konkrete områder. Vi kan 
ikke være alt for alle. Oppdraget 
vil si noe om hvor vi skal satse og 
hva vi skal satse på. Fordi vi har 
Guds profetiske ånd som taler i oss, 
vil oppdraget være knyttet opp til 
profetiske ord fra Gud og i overens-
stemmelse med vår tro.  For eksem-
pel har Lise og jeg har bodd 20 år i 
Vesterålen fordi vi fikk et oppdrag 
fra Gud var å utbre Guds rike og 
bygge menigheter i Nord Norge. 
Menigheten trenger på bakgrunn av 
profetiske ord fra Gud og den tro vi 
har, å sette navn på det oppdraget 
vi har fått fra Gud. Det bør gjøres så 
konkret som mulig slik at det i neste 
omgang kan gi grunnlag for kon-
krete målsettinger i arbeidet. Bibelen 
oppfordrer oss til å stride i henhold 
til profetiske ord (1 Tim.1,18). For 

eksempel en menighet som hadde 
holdt til i en by, fikk flere profe-
tiske ord om å utvide sitt område og 
tenke større. Dette førte til en pro-
sess i lederskapet der de definerte 
seg som en menighet som skulle 
plante nye menigheter i hele regio-
nen. Dette endret målsettingene og 
skapte mange spennende prosesser 
i menigheten.   

Verdier
Visjonen sier hva vi vil ut fra det 
Gud har vist oss, oppdraget sier 
noe om hvor og verdiene sier hvor-
dan vi vil arbeide for å nå visjonen. 
Verdiene er det som karakteriserer 
menigheten i måten å fungere på. 
De er personligheten til menigheten, 
og de gjenspeiler Guds vesen, hvem 
Gud er. 
 For eksempel kan jeg når jeg 
besøker en menighet jeg ikke kjen-
ner fra før umiddelbart oppfatte noe 
av hva som er viktig for de som er 
der, hva som er personligheten til 
denne menigheten.

Alle menigheter opplever begrensede ressurser i penger og folk 
(Matt.10,38-39). Derfor må en samle kreftene på det som Gud 
har talt og som er viktig slik at en kan bevege seg sammen i 
en retning. 
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området er vegen like viktig som 
resultatet. Disse kjerneverdiene vil 
etter en slik prosess stå fast i lang tid 
framover, kanskje i mange år, fordi 
de er så grunnleggende viktig at de 
ikke endres av menighetens utvik-
ling.
 
Eksempler på slike kjerneverdier er: 
relasjoner, tilbedelse, Bibelens auto-
ritet som Guds ord, familien og dis-
ippelskap. En må definere hva som 
ligger i disse begrepene slik at de 
som kommer inn i menigheten vet 
hva de går til når de vil bli en del av 
fellesskapet. 
 For eksempel ble verdiene aktu-
alisert i en menighet da to av ung-
dommene flyttet sammen uten å 
være gift. Det at menigheten hadde 
foretatt en grundig prosess om ver-
dier, gjorde at alle visste at dette 
stred med menighetens verdier og 
en slapp en konflikt internt i menig-
heten basert på en enkelt sak. Åpen 
og ærlig kommunikasjon på dette 
området løste saken.

Mål og strategi
Når menigheten har vært i gjen-
nom denne prosessen med visjon, 
oppdrag og verdier, har vi gjort et 
viktig arbeid som vi vil høste frukt 
av i mange år framover. Neste skritt 
blir å sette seg mål for å fokusere på 
viktige områder og samle kreftene i 
menigheten. Strategien er måten å 
nå målene på. 
Dette blir enklere enn de fleste tror 
når de grunnleggende prosessene 
er gjort først. Da vet folk hvor vi 
skal, hvorfor vi skal dit og spiller-
gelene for å komme dit. Dette ska-
per enhet, felles fokus og forening 
av krefter som vil føre menigheten 
framover.  Alle menigheter opplever 
begrensede ressurser i penger og 

folk (Matt.10,38-39). Derfor må en 
samle kreftene på det som Gud har 
talt og som er viktig slik at en kan 
bevege seg sammen i en retning. 
  Vi kan sette oss mål på ulike 
nivåer som mål for menigheten, mål 
for cellegruppa og for den enkelte. 
Når en setter seg mål, må en skille 
mellom Guds ansvar og vårt ansvar. 
Gode mål er konkrete, tidsbestem-
te, målbare, resultatbeskrivende og 
utfordrende, men oppnåelige!
 Det er en guddommelig arbeids-
fordeling i Guds rike som vi må 
operere innenfor, ellers behandler 

vi Guds menighet som en bedrift og 
som noe mekanisk uten liv (1 Kor.3,6, 
1 Mos.2,5). Vi kan vanne og så, men 
det er Gud som gir vekst. Det inne-
bærer at vi unngår mål som har med 
tall å gjøre (kvantitative mål) som vi 
ikke kan styre. For eksempel hvor 
mange skal bli frelst i løpet av et 
halvt år. Målene må være på områ-
der vi kan og skal gjøre noe med, og 
som i neste omgang vil gi resultater i 
henhold til Guds løfter (kvantitative 
mål). For eksempel å be regelmessig 
og dele evangeliet med ufrelste ven-
ner og skaffe seg hjelpemidler som 
gjør det enklere å dele evangeliet. 
Strategien forteller måten du vil nå 
målet på. Her vil for eksempel stra-
tegien være å bruke cellegruppene 
som redskap for å nå nye. Gruppene 
blir stedet for å trene på å dele evan-
geliet og vi inviterer ikke kristne 

venner på gruppesamlinger.
Å arbeide med mål krever litt arbeid 
å komme inn i, men når vi først 
har lært det, vil det være til stor 
hjelp. Det hjelper oss til å fokusere, 
til å bli ferdig med ting, prioritere 
oppgaver og gir en opplevelse av 
mestring og glede når resultatet er 
oppnådd. Paulus hadde som mål å 
føre hvert menneske fram til moden-
het i Kristus (Kol.1,28-29). Hans mål-
bevissthet gjorde at han ikke lot seg 
stoppe av motstand og omstendig-
heter. 

Høsten er moden og 
høsten er stor
Det er en åndelig åpenhet blant 
mennesker rundt oss som gir store 
muligheter for alle som vil forkyn-
ne evangeliet. Utfordringen er at vi 
som Guds folk ikke bare har store 
visjoner for hva Gud kan og vil 

gjøre, men arbeider målbevisst med 
hvordan han vil bruke oss til å gjen-
nomføre misjonsbefalingen. Da vil 
vi frigjøre krefter i menigheten, og 
vi oppdager at vi har flere ressurser 
enn vi trodde. Guds løfter og Guds 
ord forteller oss at vi kommer til å 
lykkes.

Terje Dahle 
td@krinet.no

Visjonen sier hva vi vil ut fra det Gud har vist 
oss, oppdraget sier noe om hvor og verdiene sier 
hvordan vi vil arbeide for å nå visjonen. 

Utfordringen er at vi som Guds folk ikke bare har 
store visjoner for hva Gud kan og vil gjøre, men 
arbeider målbevisst med hvordan han vil bruke 
oss til å gjennomføre misjonsbefalingen. 
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De brakte små barn til ham 
for at han skulle legge hen-
dene på dem og be; men 
disiplene ville vise dem bort. 
Da sa Jesus: ”La de små barna 
være, og hindre dem ikke 
fra å komme til meg. For 
himmelriket hører slike til.”  
Og han la hendene på dem.  
(Matteus 19, 13 - 15) 

Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere ven-
der om og blir som barn, kommer dere 
ikke inn i himmelriket. (Matteus 18, 3)

(Jesus som 12 åring:) ”Hvorfor lette 
dere etter meg? Skjønte dere ikke at 
jeg må være i min Fars hus?”  Men de 
forstod ikke hva han mente med dette. 
(Lukas 2, 49 – 50)

Det er utrolig dumt å komme 
på kant med Jesus. Jesu 
disipler fikk sine verdier i 

forhold til barn avslørt da de prøv-
de å hindre dem i å møte Jesus. 
Det var som om de sa at ”dette 
med Jesus er en voksengreie”. Jesus 
lærte derfor disiplene mye om Guds 
rike-verdier. Blant annet formidlet 
han den revolusjonerende åpenba-
ringen at kvinner og barn er like-
verdige med mennene i Guds rike!

Ta i mot dem!
Barn leker seg inn i de voksnes ver-
den. De tar etter sine rollemodeller 

i familien, blant venner og i menig-
het. Barna vil etter hvert blir obser-
vante på sitt liv i Gud og bestemme 
seg for å leve for han og gi sitt liv 
til ham. Da må de tas på alvor. Barn 
har ikke noe annenrangs kristenliv. 
De er ved frelsen gjort i stand til å 
leve et fullverdig kristenliv; med 
muligheter til å utforske og lære hva 
Gud setter pris på. Utforskningen og 
læringen skjer i så vel familien som 
i cellegruppen. I det man blir elsket, 
lærer man seg å elske. I det man får 
tillit, lærer man seg å vise tillit. I det 
man får ros, lærer man seg å opp-
muntre. Barn vil i likhet med voksne 

Jesus lærte derfor disiplene mye om Guds rike-
verdier. Blant annet formidlet han den revolu-
sjonerende åpenbaringen at kvinner og barn er 
likeverdige med mennene i Guds rike!

Hindre dem ikke!
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elske å be og tilbe. De vil motta Den 
Hellige Ånd og de åndelige gaver. 
De vil ha et hjerte for å tjene Gud 
med de gaver og evner de har. Da 
Jesus gav barna oppmerksomhet og 
tillit, fikk han lovsang og hosianna-
rop tilbake. De voksne som ville 
stoppe barna i sin hyllest fikk til svar 
at dersom barna tidde stille ville 
steinene rope. Gud har planlagt at 
det fra barn og diebarn skal komme 
lovprisning. 
 Barn ønsker også å vinne andre 
for Jesus. En av våre døtre syns 
vi stilte et dumt spørsmål da vi 
spurte henne om det var mange i 
klassen hennes på barneskolen som 
trodde på Jesus. Selvfølgelig tror 
de på Jesus, svarte hun. Det er vel 
ingen som er så dumme at de ikke 
gjør det i min klasse. Gjennom sin 
holdning til Jesus fikk hun over tid 
sammen med andre være et redskap 
i at skolevenninner tok standpunkt 
for å følge Jesus.

Hvordan tilrettelegger vi voksne for at barna også 
skal få leve ut sitt kristenliv? Er det noe i måten vi 
samles på som hindrer dem mer enn de blir tatt i 
mot? Er de inkludert som fullverdige medlemmer 
på Kristi kropp (menigheten)? 

Lære og inkludere
Hvordan tilrettelegger vi voksne for 
at barna også skal få leve ut sitt kris-
tenliv? Er det noe i måten vi samles 
på som hindrer dem mer enn de blir 
tatt i mot? Er de inkludert som full-
verdige medlemmer på Kristi kropp 
(menigheten)? Måten vi tenker om 
dette vil påvirke måten voksne 
omgås barn. Jesus tar utgangspunkt 
i at barna hører til og advarer de 
voksne så de ikke forfører ”en av 
disse mine minste små”. Vår oppga-
ve blir å inkludere dem og lære dem 
slik at de aldri går seg bort. I forhold 
til dette hadde Jesus null-toleranse. 
Dersom én gikk seg bort ville han 
forlate de nittini for å finne den 
som hadde gått seg bort. Foreldre 
oppfordres til å ta ansvar i å lære og 
å elske sine barn. Gå med dem på 
veien i liv og tjeneste.
 Barn som vokser opp i kristne 
familier og levende menigheter har 
en dobbel velsignelse.  

Hvert barn har en åndelig familie i 
tillegg til sin egen naturlige familie. 
Den åndelige familien skal støtte og 
oppmuntre den naturlige familien 
så den ikke står alene.

Forsoning
Han skal vende fedrenes hjerter til barna 
og barnas hjerter til fedrene… 
(Malaki 4, 6) 
 I tråd med det profetiske ord vil 
vi i vår tid kunne forvente et tyde-
ligere fellesskap mellom barn og 
voksne. I familie og menighet vil vi 
se kjærlighetsfulle relasjoner. Dette 
vil utfordre oppløsningstendensene 
i samfunnet og gi menigheten og 
den kristne familie en enestående 
mulighet til å formidle forsoning og 
tilgivelse. De kristne familiene lever 
på en slik måte i hjem og familie at 
samholdet på tvers av generasjone-
ne ikke utfordres, men forsterkes til 
positiv utvikling for enkeltindivider, 
familier og menighet.

ROBERT ERLANDSEN 
folk@krinet.no
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Jesus satte seg en dag ned 
med disiplene og begynte å 
lære dem hva virkelig lykke 
er for noe. En slik undervis-
ning hadde de aldri hørt før. 
De hadde hørt om lover og 
regler, bud og forskrifter og 
sett fariseernes ”opptrede-
ner”, der de alltid sørget for å 
bli sett når de utførte hellige 
handlinger. Disiplene hadde 
hørt om religion, de hadde 
lært om prestasjon, men nå 
fikk de høre noe helt nytt. 

Salig, sa Jesus, lykkeligst av 
alle og elsket og velsignet av 
Gud, er den som er kommet til 

enden av seg selv! Hva var dette for 
noe? Hvilken lykke kunne det være 
i å ikke strekke til? Var ikke det det 
største av alle nederlag, å erkjenne at 
man ikke har det som trengs? Men 
det var dette Jesus sa. Begynnelsen 
på veien til sann lykke er å gi opp 
å få det til på egenhånd. Velsignelse 
kommer deg i møte i det du innser 
at å leve godt og rett med Gud og 
med mennesker omkring deg, er en 
umulighet hvis du bare regner med 
deg selv. Når du forstår det, kan du 
begynne å finne veien til han som 
er større enn deg, han som er ditt 
opphav og din hensikt, han som er 
selve livets kilde. Jeg er vintreet, sier 
Jesus. Dere er greinene. Vi er alle 
konstruert fra skapelsen av til å leve 
av Livets Tre. Og himlenes rike til-
hører den som lever på denne måte.
Slik begynte altså Jesus den første 
samlede undervisningen han hadde 
med sine tolv nærmeste disipler. 
Han hadde tatt dem med seg opp 
på et fjell og samlet dem rundt seg. 
Nå skulle retningen settes. Nå skulle 
kjerneverdiene i Jesu budskap for-
midles og da han begynte med de 

velsignede ordene ”salig er den…”, 
var forventningen i disippelflokken 
stor. Men det første steget i salig-
het var litt uventet. Lykke begynner 
altså med å kaste vrak på troen på 
at jeg kan få det til. Jeg er avhengig 
av Gud.

Salig, sa Jesus videre, lykkeligst av 
alle og elsket og velsignet av Gud, 
er den som kjenner seg lei over det 

som er galt. Den som får vondt av 
sine feilsteg, som misliker at de selv 
gjør det de vet er galt. Den som lider 
med andre som lider, som plages av 
urettferdighet. Den som er levende 
nok på innsiden til å føle sorg over 
urett, egen og andres. Hvilken lykke 
kunne det være i dette da, undret 
disiplene? Kan den som sørger være 
salig? Men Jesus mente ikke at sorg 
i seg selv var noen lykkelig tilstand, 

Lykke på Jesu måte

Sorg over det som er galt, er begynnelsen på 
veien til nåde og hjelp i rette tid. Sorg på Guds 
måte leder deg til rett liv.
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Det er når du overlater tøylene til han, at styrke 
og styring kommer inn i ditt liv. Det er under hans 
totale innflytelse at din unike gudeformede per-
sonlighet får blomstre.

men at en slik sorg er en vei mot 
lykke, for da kan du få hjelp. Da kan 
du finne tilgivelse for egen synd og 
hjelp til å møte andre menneskers 
svakhet. Du kan finne styrke til å 
vende om, snu din måte å leve på. 
Jesus sa det slik til fariseerne, som 
selv ikke var preget av slik sorg; Det 
er ikke de friske som trenger lege, 
men de syke. Jeg er ikke kommet for 
å kalle rettferdige til omvendelse, 
men syndere. Sorg over det som 
er galt, er begynnelsen på veien til 
nåde og hjelp i rette tid. Sorg på 
Guds måte leder deg til rett liv. Den 
som sørger skal trøstes, sa Jesus. 
Den sorg som leder til omvendelse, 
nåde, frelse og helbredelse er lykke 
over lykke.

Salig, sa Jesus, lykkeligst av alle og 
elsket og velsignet av Gud, er den 
som våger å gi fra seg kontrollen 
over sitt eget liv. Når du lar deg 
tøyle, slik en villhest til sist overgir 
sin vilje til mennesket som temmet 
den. Når du overgir deg, er du salig. 
Nå strevde disiplene virkelig. Var 
ikke dette ynkelig? Hva med deres 
verdighet og styrke? Hva med deres 
egne drømmer og lengsler? Finnes 
det noen lykke i å gi opp seg selv? 
Ja, sa Jesus. Det er når du velger å 
bøye din vilje under Guds, at du 
finner lykke. Det er når du over-
later tøylene til han, at styrke og 
styring kommer inn i ditt liv. Det er 
under hans totale innflytelse at din 
unike gudeformede personlighet får 
blomstre. Når Jesu herredømme får 
styre livet ditt, finner du liv og liv i 

overflod. Og det er de saktmodige 
som skal arve jorden. Ikke de stolte. 
Ikke de harde. Ikke de sterke, i egen 
kraft.
 Salig, sa Jesus, lykkeligst av alle 
og elsket og velsignet av Gud, er 
den som hungrer og tørster etter 
sannhet og rettferdighet. Det er salig 
å lengte etter å være rettferdig, leve 
rettferdig og finne rettferdighet i 
sine omgivelser, sa han. Salig, for 
den som lengter slik skal bli tilfreds-
stilt. Nå var disiplene mer med. 
Rettferdighet var en verdig sak. Men 

det var noe i det Jesus sa som gjorde 
dem litt urolige likevel. Hungre og 
tørste. De visste hva det var. Å gå 
uten mat i dagevis. Å vandre langt i 
solsteken uten drikke. De visste hva 
slags lengsler det kunne skape. Og 
de visste at deres selvgode krav til 
å bli rettferdig behandlet av andre, 
ikke kom fra en slik type lengsel. En 
inderlig lengsel etter å bli fri synd 
og urett, etter å bøte synd og urett 
omkring seg, det er salig, sa Jesus. 
Den som lengter slik skal finne rett-
ferdighet!

Salig, sa Jesus, lykkeligst av alle og 
elsket og velsignet av Gud, er den 
som har omsorg og omtanke for 
andre. Den som ser andres behov, 
som berøres av andres lidelser og 
plager. Og her syntes disiplene de 
begynte å se et mønster i det Jesus 
lærte dem. Det var noe som kom 
først, det å erkjenne sin egen util-
strekkelighet. Så kom sorgen over 
det som var galt, urett for Gud. Som 
kom overgivelsen til Gud, å gi han 
retten til å styre. Så kom lengselen 
etter å se hans type rettferdighet 
dominere ens eget liv og omgivel-
sene. Og da var det å leve barmhjer-
tighet et naturlig steg videre. Når 
stoltheten, egenrådigheten, selvrett-
ferdigheten og alle de egne ambisjo-
nene var tatt hånd om, var det masse 
plass til omsorg for andre. Dette var 
altså også lykke, å bry seg om andre 
og gi nåde, slik en selv hadde fått 
det. Og som ikke det var nok; for 
den som gir barmhjertighet er det 
barmhjertighet å finne!

Salig, sa Jesus, lykkeligst av alle og 
elsket og velsignet av Gud, er den 
som er udelt i sitt indre. For den 
skal se Gud! Igjen tenkte disiplene 
at, ja, dette gir mening. Den som 
har avsluttet det gamle, sitt eget, 
overgitt seg, den kan være udelt. 
Den kan være hel. Den som bryr 
seg mer om de andre enn seg selv, 
den kan være ren i sin hengivelse til 
Gud. Og da skulle de få se Gud! Nå 
begynte de å forstå lykken i det som 
ved første øyekast ikke så så forlok-
kende ut. Se Gud. Ja, det ville de. De 
ville se Gud!

Når stoltheten, egenrådigheten, selvrettferdighe-
ten og alle de egne ambisjonene var tatt hånd 
om, var det masse plass til omsorg for andre. 
Dette var altså også lykke, å bry seg om andre og 
gi nåde, slik en selv hadde fått det. 



Tema:  Verdier – Hva styrer våre liv? FOLK 1 - 2005 21Tema:  Verdier – Hva styrer våre liv?

herlighet fylle jorden som vannet 
dekker havets bunn. Hva betydde 
vel en kort stund med lidelse når de 
eide slik et håp!

Da Jesus var ferdig forstod disiplene 
at det livet han hadde beskrevet 
for dem var annerledes enn det de 
kjente fra før. Det var annerledes 
enn det de så mennesker omkring 
seg levde. Det var annerledes enn 
det fariseerne hadde lært dem å 
leve. Det var et liv styrt av en annen 
målestokk. Det betydde å se etter 
og finne lykke andre steder enn der 
de før hadde trodd den var å finne. 
Det betydde å regne for verdifullt 
mange ting andre ikke brydde seg 
om. De forstod at de kom til å skille 
seg ut fra omgivelsene. De forstod 
at de kom til å ofre mange av de tin-
gene de hadde holdt for viktige før 
de møtte Jesus. Da de senere hørte 
han fortelle om mannen som fant en 
skatt i en åker og som solgte alt for 
å vinne skatten, var det med et stort 
alvor de nikket gjenkjennende til 
Jesu budskap. De og hadde solgt alt 
for å vinne det som er mer enn alt. 
Og de forstod at når de levde slik 
var de salige, lykkeligst av alle og 
elsket og velsignet av Gud.

STEIN ØRNHAUG 
stein@krinet.no 

Da Jesus var ferdig forstod disiplene at det livet 
han hadde beskrevet for dem var annerledes enn 
det de kjente fra før. Det var annerledes enn det 
de så mennesker omkring seg levde. 

Salig, sa Jesus, lykkeligst av alle 
og elsket og velsignet av Gud, er 
den som har fred og forsoning som 
frukt av sitt liv. Igjen måtte disiplene 
tenke på fariseerne som kjempet for 
den rette lære med harde ord og 
skillelinjer. Som brakte uro og kon-
flikter med seg. Som fordømte og 
trykte ned. Å skape fred, var altså 
lykke. Senere lærte Jesus disiplene at 
når de skulle gå ut og forkynne det 
glade budskapet, skulle de hilse de 
nye plassene de kom til med disse 
ord: ”Fred være med dette hjem!” 
Og så sa Jesus, at om hjemmet de 
kom til, ville ta imot freden, skulle 
freden de kom med, hvile over det. 
Det er salig å bringe fred. Det er 
salig å bringe evangeliet med fred. 
Da er vi barn av vår Far, han som 
kalles fredens Gud.

Salige, sa Jesus, lykkeligst av alle 
og elsket og velsignet av Gud, er 
dere når dere blir forfulgt, plaget 
og urettferdig behandlet for rettfer-
dighets skyld. Selv om dette igjen 
var en uvant form for lykke, ble 
ikke disiplene så overrasket lengre. 
De hadde sett at det Jesus kalte for 
lykke ikke var slik de selv hadde 
tenkt, men at den var mye bedre. 
Og når de senere kom under falske 
anklager og fikk urettferdige straf-
fer, da gledet de seg og husket hva 
Jesus hadde sagt. Dette var lykke, å 
lide for rettferdighet og sannhet. De 
visste at nettopp de skulle få arve 
Guds Riket og se den salige Guds 

Bøkene kan bestilles fra: 
Kristent Nettverk, Pb.3180, 5829 Bergen 
e-post@kristent-nettverk.no
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Bygg på
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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 bak-
grunn som menighetsleder, forkynner og 
forfatter, internasjonalt og i Norge. 
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Verdiene i samfunnet vårt er 
i endring. Jeg var nylig vitne 
til at ei ung jente ble spurt 
om hvilke framtidsplaner hun 
hadde: ”Jeg skal gifte meg og 
få barn” svarte hun. Svaret 
vakte latter og vantro hos de 
andre ungdommene som var 
til stede. Jenta hadde planer 
om utdanning og jobb også, 
men nevnte det hun syntes 
var mest verdifullt.

Mer enn mange spurver
Min første mobiltelefon kjøpte jeg 
brukt for ti tusen kroner. Det var 
mye penger i 1987! Den neste telefo-
nen betalte jeg en tusenlapp for, men 
hadde jeg venta en måned, kunne 
jeg fått den for ei krone. Det varte 
ikke lenge før jeg bytta den igjen. I 
vår tid er det ikke uvanlig å kjøpe 
ny mobiltelefon hvert år. Den gamle, 
fra 1987, har jeg tatt vare på. Jeg har 
ikke hatt hjerte til å kaste den.
 Synet på hva som er verdifullt 
kan skifte ganske fort, og kan vari-
ere mye fra kultur til kultur. I Norge 
har et menneskeliv høy verdi – i alle 
fall etter at det er født. Vi er villig til 
å bruke enorme ressurser for å berge 
et enkelt menneske, uansett om man 
selvforskyldt har kommet opp i en 
situasjon der en trenger hjelp. Dette 
synet har bakgrunn i vårt kristne 
verdisyn. Etter som de kristne verdi-
ene blir mindre selvfølgelige, begyn-
ner andre syn å påvirke oss. Det fins 
folk i Norge som vil hevde at et dyr 
er like mye verd som et menneske. 
Heldigvis vil de fleste fortsatt være 
enige med Jesus: ”Dere er verd mer 
enn mange spurver.”

Mennesker eller kyr 
For noen år siden var en bussjåfør 
på veg gjennom hovedgata i en av 

Indias større byer, da han plutse-
lig oppdaga at ei ku var i ferd med 
å krysse veien. Sjåføren forsto at 
han ikke ville rekke å stoppe, så 
han måtte velge; enten å kjøre ned 
kua eller kjøre opp på fortauet. Han 
valgte det siste og kjørte rett inn i 
folkemengden. Syv eller åtte men-
nesker døde. For oss, som har vokst 
opp i en annen kultur, virker valget 
han gjorde helt uforståelig. Sjåføren 
visste imidlertid at følgene for ham 
av å drepe ei ku kunne bli verre enn 
følgende av å kjøre ned noen men-
nesker. 

- Gifte meg og få barn
Jenta som sa at hennes framtidspla-
ner var å gifte seg og få barn, høstet 

latter og vantro hos de andre ung-
dommene. For et par generasjoner 
siden ville ikke et slikt svar vakt 
noen latter i det hele tatt. Etter 60- 
og 70-åras ”kvinnefrigjøring” har 
verdiene i samfunnet blitt endra, og 
ikke bare til det bedre. Vi har fått et 
samfunn der selvrealisering og det å 
få leve ut sine lyster, ofte blir viktige-
re enn hensynet til andre mennesker. 
Bibelen viser at det å legge sitt eget 
liv ned og hjelpe andre, er storhet i 
Guds øyne. Det er verd å ofre mangt 
et materielt gode for å kunne gi 
barna tid og trygghet når de er små. 
Kanskje en til og med skulle vurdere 
å prøve å berge parforholdet av hen-
syn til barna!

Mobiltelefoner, kvinnefrigjøring, 
hjelmer og hellige kuer

Etter som de kristne verdiene blir mindre selvføl-
gelige, begynner andre syn å påvirke oss. Det fins 
folk i Norge som vil hevde at et dyr er like mye 
verd som et menneske. 
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For en tid tilbake var jeg på en gudstjeneste der 
det ble opplyst at pastoren ikke var til stede fordi 
han var på fotballkamp med barna. Jeg skulle 
ønske at jeg hadde gjort flere slike valg da mine 
barn var små. 

Film med søkelys på verdier
Filmen ”Mona Lisas smil” gir et 
godt grunnlag for drøfting av fami-
lieverdier. Handlingen er lagt til 
begynnelsen av 1950-tallet og Julia 
Roberts spiller en ”frigjort” lærer 
med ”moderne” holdninger. Hun 
kan ikke forstå at en av hennes beste 
studenter velger å bli hjemme og 
satse på familie når hun har mulig-
het til å komme inn på et bra univer-
sitet og studere jus. Heldigvis tegner 
ikke filmen et rosenrødt bilde av 
lærerens verdivalg. 

Gudstjeneste eller fotballkamp
En forkynner jeg kjenner, fikk fore-
spørsel om å forkynne på en konfe-
ranse med syv tusen deltakere. Han 
måtte dessverre si nei. Hvorfor? Han 
hadde avtalt å komme på et bønne-
møte med 7 mennesker! 
Da min far døde, satte de tre hoved-
lederne i Kristent Fellesskap i 
Bergen, av en hel arbeidsdag og en 
god slump med penger for å reise til 
Porsgrunn for å delta i begravelsen 
og minnestunden.
For en tid tilbake var jeg på en 
gudstjeneste der det ble opplyst at 
pastoren ikke var til stede fordi han 
var på fotballkamp med barna. Jeg 
skulle ønske at jeg hadde gjort flere 
slike valg da mine barn var små. 

Ofret på misjonens alter
Ikke få barn, også i Norge, har opp-
levd å bli ofret på misjonens alter. Å 
forkynne evangeliet for andre var så 
viktig at man var villig til å la egne 
barn komme i annen rekke. 
Det er ikke lenge siden jeg møtte et 
ektepar som hadde overlatt oppdra-
gelsen av barna sine til andre fordi 
de hadde et kall til misjonærtjeneste. 
Hva slags verdier ligger til grunn for 
slike valg? Det er med skam jeg må 
erkjenne at det gikk mange år før 
jeg med god samvittighet prioriterte 
mine egne barns fødselsdager fram-
for menighetens møter.

Den barmhjertige lovsangsleder 
En kveld i fjor høst kom han som 
skulle åpne møtet med å lede i lov-

sang, et kvarter for seint. Føreren i 
bilen foran hadde kjørt på en elg. 
Lovsangslederen fikk tatt livet av 
elgen, forbundet en blødende hånd, 
tilkalt en representant for viltnemda 
og sørga for at føreren fikk legetil-
syn. Lederne i menigheten roste ham 
for å ha gjort et rett valg. Hva gjorde 
det om møtet ble et kvarter forsinka 
når en mann hadde fått hjelp? 
Noen venner av meg var på et møte 
i en menighet med andre verdier. 
En handikappa mann fikk et hos-
teanfall midt under talen, og det 
hørtes ut som om han holdt på å bli 
kvelt. Da det viste seg at mannen 
overlevde, uten noen form for hjelp, 
fikk menigheten tilsnakk for at de 
hadde mista konsentrasjonen under 
prekenen. Hva gjør det om en mann 
holder på å krepere så lenge vi ber-
ger møteprogrammet?

- Hjelmen min! 
Jeg sto og underviste en forsamling 
om at menighet handler om men-
nesker og relasjoner mer enn møter 
og aktiviteter, da en mann reiste 
seg opp og begynte å forklare at 
han dessverre måtte gå for å hjelpe 
naboen sin med noe. Akkurat i det 
jeg begynte å kjenne på irritasjonen 
over at han forstyrra undervisninga, 
fikk jeg plutselig en følelse av at Gud 
i sin godhet nettopp hadde gitt meg 
en liten test på om jeg virkelig mente 
det jeg sto og sa. Etter å ha oppmun-
tret mannen på valget han hadde 
gjort om å hjelpe naboen og takket 

for at han informerte oss, kunne jeg 
endelig fortsette å undervise. Jeg 
hadde akkurat funnet tråden igjen, 
da samme mannen stakk hodet 
inn døra. Da han hadde fått alles 
oppmerksomhet, sa han: ”Hjelmen 
min! Jeg finner ikke hjelmen min!” 
Plutselig var minst halve forsamlin-
gen i gang med å leite etter hjelmen 
hans. En av lederne i menigheten 
fant hjelmen - ute i gangen der man-
nen nettopp hadde leita. De fikk satt 
hjelmen på mannen, plassert ham 
på mopeden og vinka ham av gårde 
med et smil. Endelig kunne møtet 
fortsette…

Knut G Osland
kosland@online.no



24 Tema:  Verdier – Hva styrer våre liv?Tema:  Verdier – Hva styrer våre liv?

For snart fire år siden starta 
Torbjørn og Hulda Hansen ei 
cellegruppe i hjemmet sitt i 
Harstad. Nå leder de et fel-
lesskap som omfatter over 
femti personer, barn inklu-
dert. Mange av dem som har 
blitt frelst i løpet av disse fire 
åra, har en svært broket bak-
grunn og kommer fra tøffe 
miljøer. I fellesskapet møter 
de praktisk nestekjærlighet 
og stor romslighet. Hulda og 
Torbjørn har, sammen med 
noen andre ektepar, blitt 
åndelige foreldre for de fles-
te av dem. 

Stoler på Den Hellige Ånd
 – Vi får folk inn i fellesskapet 
som har masse bitterhet og hat i 
seg. Noen av dem avskyr bøker og 
forstår ikke møter, men de skjønner 
omsorg og kjærlighet. En samtale i 
sofakroken med hjemmebakte boller 
kan gjøre underverker. Enkelte må 
”sondemates” i flere måneder før de 
lærer å ta til seg åndelig føde selv, 
forklarer de. – Noen ganger tester 
de oss ut. Da er det viktig å stole på 
Den Hellige Ånd. Vi gir dem over til 
Ham og minner oss selv på at det er 

Guds menighet og Hans ansvar.   
 – Gud har gitt oss å se et hjerte 
som blør bakenfor det tøffe ytre. 
Han har gitt oss et hjerte for dem, og 
vi får nåde til å være tålmodige. 

En hjelp, ingen trussel
Hulda og Torbjørn er bønnemennes-
ker. Ofte kjemper de i bønn for de 
nyfrelste. Som ektepar har de lært å 
sette pris på hverandres styrker og 
de har funnet en god måte å fungere 
sammen på. Hulda har oversikten, 
er god til å organisere og tydelig 

Iskalde tøffinger smelter 
for varme verdier     

Vi gir dem over til Ham og minner oss selv på at 
det er Guds menighet og Hans ansvar.

Praktisk hverdagsfellesskap i Harstad:
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bibelskole. Det var godt å sende 
dem til gode aktive trosmiljøer i en 
tid da det skjedde lite her i byen. 

Ekte fellesskap
Torbjørn savner ikke eget menig-
hetslokale og syns ikke noe særlig 
om å bli kalt pastor.
 - Vi har vært med å starte menig-
het før med helt andre verdier, for-
teller han. – På den tida var menig-
hetslokale, avisannonser, navn på 
menigheten og pastortittel viktig. Til 
slutt ble vi så slitne av måten vi prio-
riterte på, at vi parkerte. Da dyrka 
vi kjernefamilien i en periode, men 
vi lengta etter ekte menighetsliv. 
Nå opplever vi det, selv om vi føler 
at vi så vidt har kommet i gang. Vi 
opplever ekte fellesskap og ser reell 
forandring i menneskers liv. Når 
veksten er basert på grupper der 
den enkelte lærer å vise omsorg i 
hverdagen og vinne sine venner, tror 
vi at det bare skal fortsette å vokse. 

Tekst: Knut G Osland 
kosland@online.no

For meg er det ikke viktig å gjøre tinga selv. Det 
er en glede at Hulda og andre har en utrustning 
jeg ikke har.

i sin måte å uttrykke seg på, men 
han føler seg aldri trua av hennes 
styrke. 
 - Keri Jones hjalp meg til 
å se Hulda på en ny måte; at 
hun er den viktigste personen i 
mitt liv. Det ble et vendepunkt, 
slår Torbjørn fast. - Jeg fikk se 
at Huldas tjeneste er en hjelp, 
ingen trussel. Jeg vet hva jeg 
betyr for henne og jeg føler meg 
ikke underlegen, selv om hun 
er sterkere enn meg på mange 
områder. For meg er det ikke 
viktig å gjøre tinga selv. Det er 
en glede at Hulda og andre har 
en utrustning jeg ikke har. 

Ville bygge på andre verdier
Hulda og Torbjørn Hansen fra 
Harstad vokste begge opp i kristne 
hjem og har vært aktive i kristen 
virksomhet hele livet. Torbjørn har 
stor respekt for sin far som var pas-
tor, men bestemte seg tidlig for at 
hvis han selv fikk barn, ville han 
bygge på andre verdier enn hans far 
gjorde. – Min far var barn av sin tid. 
Systemet var slik at som pastor var 
møter og menighetsaktiviteter vik-
tigst. Familien kom i annen rekke. 
Hulda og jeg tok tidlig noen vik-
tige beslutninger om å prioritere 
familien. I kontakten med Kristent 
Fellesskap på 80-tallet, fikk vi opp-
bakking på å satse på relasjoner 
framfor aktiviteter. De genene tok vi 
med oss, sier Torbjørn.  

Respekt
Ekteparet Hansen har tre voksne 
barn som alle brenner for menighets-
bygging, og står midt i menighets-
byggende arbeid i ulike nettverk, 
sammen med sine ektefeller. Mens 
mange gir sviktende ungdomsmiljø 
i menigheten skylda for at barna 
forlater Gud og menigheten, gjor-
de Hulda og Torbjørn hjemmet til 
en åndelig treningsarena for barna, 
også i de åra de ikke hadde menig-
het.  Selv i de ”vanskelige” tenåra, 
bevarte de den gode og nære dialo-
gen med barna. – Vi har vært bevisst 
måten vi behandla hverandre og 

barna på. Å behandle hverandre 
med respekt, har alltid vært en vik-
tig verdi for oss. Vi har for eksempel 
aldri snakka negativt om andre folk 
mens ungene har hørt det. Det har 
vært viktig å ta ungene på alvor, 
respektere deres synspunkter og la 
dem få gjøre egne valg og egne feil, 
forteller Hulda.  

Bekrefte den enkeltes verdi
Mens Torbjørn skryter av Huldas 
måte å behandle barna på, har hun 
på sin side minst like mye godt å si 
om ham: - Torbjørn har vært god til å 
bekrefte hver enkelts verdi. Han tok 
seg alltid tid til dem og lytta til dem, 
selv om han ikke alltid hadde svar 
på deres spørsmål. Han sammenlig-
net dem ikke med hverandre, men 
framelska deres individ, sier Hulda, 
og Torbjørn fortsetter: 
 - For oss har det aldri vært 
naturlig å skille mellom kirke og 
hjem, og kirkebygget har aldri vært 
menigheten. Også i de åra vi ikke 
var aktive i noen menighet, hadde 
vi godt fellesskap hjemme. Vi hadde 
barnas venner og egne venner på 
besøk. Etter hvert dro ungene på 
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Dette var ordene Berte Søilen 
fra Sotra og de tre døtrene, 
Runa (11), Karen (9) og Anna 
(4), ble møtt med da de kom 
tilbake fra ferie og hygge-
lig julefeiring hos familie i 
utlandet. 

Berte var helt forfjamset. Først 
fordi hun uventet ble mottatt 
av venner både i og utenfor 

leiligheten da hun kom. Og straks 
hun kom innenfor døren sto over-
raskelsene i kø. Her hadde det virke-
lig skjedd ting mens hun var borte. 
Rydding, rengjøring, reparasjoner, 
nyanskaffelser, ommøblering – Berte 
og jentene gikk storøyde fra rom til 
rom. ’Hjelpe meg! Hjelpe meg!’ var 
visst det eneste Berte fikk sagt.

Hadde du virkelig ikke noen mis-
tanke om hva som var på gang, spør 
vi. ’Nei, dette kom som en bombe på 
oss’, svarer Berte. ’Jeg hadde lenge 
tenkt på en hel del ting som skulle 
vært gjort noe med hjemme, uten at 
jeg så noen mulighet til å få gjort noe 
med det. Ikke hadde jeg tid – og ikke 
hadde jeg penger. Jeg er alenemor 
og fulltidsstudent, så både penge-
bruken og tidsbruken må begrenses 
til det absolutt nødvendige. Ukene 
før vi skulle reise hadde vært ekstra 
hektiske. Du vet hvordan det er før 
jul - alltid en hel del ekstra arran-
gementer å følge opp sammen med 
barna. I tillegg var det semesterslutt 
på skolen for min egen del - med alt 
det innebærer, julegaver som måtte 
kjøpes inn og ikke minst, - vi skulle 
pakke og reise til Tyskland for å feire 
jul. Jeg følte meg skikkelig på etter-
skudd med selv de vanligste tingene 
hjemme. Det var derfor kjærkom-
ment da min venninne, Turid, sa at 
hun gjerne kunne gi meg en hånd 
med husarbeidet. Det var ikke noe 

Velkommen til ditt nye hjem!

I deres menighetsfellesskap legges det vekt på 
nære relasjoner og hverdagsfellesskap. Derfor 
vet de om hverandres utfordringer og kan hjelpe 
hverandre når det trengs. 
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nemlig for å merke at alt sammen er 
gjort med glede og i kjærlighet. Det 
er fantastisk å ha slike venner, det er 
fantastisk å ha en slik menighet! De 
er glad i meg, de har gjort alt dette 
uten å vente få noe i gjengjeld.

Barna er også glade og takknemlige. 
Det er en enorm trygghet for meg 
og jentene å ha et slikt nettverk som 
menigheten representerer. Det har 
vi opplevd på veldig mange måter i 
årene som er gått – gjennom omsorg 
og inkludering i hverdag og fest’.

Nå nyter Berte at en hel del ting 
i hjemmet har fått mer praktiske 
løsninger som gjør at det er lettere 
å holde orden. ’Og hver gang jeg 
åpner og lukker kjøleskapet, gleder 
jeg meg over at alt fungerer perfekt’, 
sier hun fornøyd.

BJØRG KRISTING
folk@krinet.no

Det er en enorm trygghet for meg og jentene å 
ha et slikt nettverk som menigheten represente-
rer. Det har vi opplevd på veldig mange måter i 
årene som er gått – gjennom omsorg og inklude-
ring i hverdag og fest’

uvanlig i det. Hun pleier å hjelpe 
meg litt av og til. Nå ville hun stikke 
innom mens jeg var borte og rydde 
opp litt. Luringen’!

Hemmelige planer
Ja, Turid hadde virkelig baktanker 
med tilbudet sitt, og hun var ikke 
alene. Flere venner fra menigheten 
Kristent Fellesskap hadde hemme-
lige planer. De ville gi Berte og jen-
tene en gledelig overraskelse. De 
visste hvor hektisk tilværelsen var 
for henne og hvordan hun sto på for 
å få hverdagen til å fungere for fami-
lien. I deres menighetsfellesskap leg-
ges det vekt på nære relasjoner og 
hverdagsfellesskap. Derfor vet de 
om hverandres utfordringer og kan 
hjelpe hverandre når det trengs. Nå 
ble det ordnet slik at menighetskas-
sen kunne bidra med litt penger, og 
noen av medlemmene brettet opp 
ermene for å hjelpe til. De ønsket å 
hjelpe Berte både å komme á jour 
med husarbeidet, og å legge til rette 
for at oppgavene kunne gli litt let-
tere i fortsettelsen.

Så mens Berte og jentene var borte, 
rykket en liten entusiastisk venne-
gjeng inn i hjemmet hennes for å 
sette disse planene i verk. 

Vi lar Berte selv fortelle om alle 
overraskelsene, men vi kan i hvert 
fall røpe at det var stor spenning 
og forventning i dugnadsgjengen 
hjemme på Sotra. Da hjemkomsten 
nærmet seg hadde de sommerfugler 
i magen. ’Hvordan vil hun reagere?’

Velkommen til ditt nye hjem!
Dette var velkomstordene Berte ble 
møtt med da hun og jentene kom 
tilbake fra juleferie. Og i løpet av 
de neste minuttene, mens hun gikk 
fra rom til rom i leiligheten, begynte 
hun å fatte hva de innebar.

’Jeg var helt overrumplet. Ikke bare 
hadde de ryddet og vasket leilig-
heten og fått unna klesvasken. En 
ødelagt lampe var reparert. Flere 
steder hadde de satt opp hyller og 

oppbevaringskurver. Dermed hadde 
de fått sortert og systematisert en hel 
del ting som ellers lett flyter omkring. 
De hadde laget arbeidsbenk på vas-
kerommet og innredet det på en ryd-
dig og oversiktlig måte som gjør at 
alt arbeidet med tøy er mye enklere 
for meg. De to største jentene hadde 
også fått egne arbeidsplasser med 
hver sin skrivepult og lampe.  Og 
der var flere nyanskaffelser, blant 
annet ny kaffetrakter, vaskeredska-
per, praktisk kompostspann og sist, 
men ikke minst – vi hadde fått nytt 
kjøleskap! Det alene hadde vært nok 
til å få meg til å juble’, smiler Berte. 
’Det gamle kjøleskapet vårt var en 
katastrofe. Vi fikk ikke lukket døren 
skikkelig lenger, så det var stadig 
gjengrodd av is og virket derfor 
utrolig dårlig’.

Glede og takknemlighet
Hvordan reagerer du på alt dette? 
undrer vi. ’Min første tanke var kan-
skje: ”Har jeg virkelig fortjent det?” 
Men samtidig er jeg uendelig glad. 
Glad for alle forbedringene, glad 
for nyanskaffelsene, glad for hjelpen 
– men aller mest er jeg glad og takk-
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Man kan beskrive et samfunn 
på flere måter. Det vanlige 
er å bruke demografi, øko-
nomi og politikk for å beskri-
ve utviklingen i et samfunn. 
Ofte overser man dyperelig-
gende åndelige strømninger. 
Bibelen har alltid beskrevet 
samfunnsutviklingen i lys av 
dets varierende forhold til 
Gud.

Destruktive åndelige strøm-
ninger kan forårsake katas-
trofer om det ikke blir opp-

daget i tide. ”Folketroen” kan endre 
seg, og vil bære i seg skjebnesvangre 
dreininger i verdisyn. Politikk byg-
ger på verdier. Verdiene bygger på 
trosoppfatninger. ”Det viktigste ved 
et menneske er hvilke tanker det 
har om Gud”, var det en vis mann 
som sa. Hvis for eksempel Gud blir 
irrelevant i et samfunn undergra-
ves alltid verdienes forankring og 
basis. Når spenningen øker kan man 
få åndelige ”jordskjelv” dypt under 
overflaten. Slike verdisammenbrudd 
skaper enorme ringvirkninger som 
kanskje ikke viser seg før senere. 
Som åndelige tsunamier bygger de 
seg opp og bryter seg plutselig inn 
over oss med voldsom og ødeleg-
gende kraft. 

Verdisammenbrudd
For 70 år siden skjedde det et verdi-
sammenbrudd i Tyskland som noen 
år senere førte til død og forder-
velse for millioner av mennesker. 
Dimensjonene av kynisme, overgrep 
og lidelse er over fatteevne. Gjennom 
store offer fra uttallige mennesker 
greide man så vidt å fri verden fra 
å bli oppslukt og lammet av denne 
åndelige kreften. I Sovjetunionen 
hadde man 20 år tidligere opplevd 
et tilsvarende verdisammenbrudd. 

Også her ble resultatet et sykt sam-
funn med ufattelige lidelser. Hva 
slags verdisammenbrudd var det så 
snakk om? I det fattige og frustrerte 
Tyskland tok man om bord den tan-
ken at det var forskjell på mennes-
kers verdi. Noen mennesker var mer 
verdt enn andre; de var høyerestå-
ende, edlere. Så plasserte man skyl-
den for samfunnets problemer på de 
som ble definert som laverestående. 
Dette åpnet veien for et avsindig hat, 
og legitimerte i deres egne øyne de 
verste overgrep. I Sovjetunionen og 
Kina åpnet man blant annet opp for 
den tanken at ”saken” står over alt 

annet; målet helliger ethvert mid-
del. Sannhet er ikke en verdi i seg 
selv, men bare i den grad det tjener 
saken. Dette førte også til overgrep 
i en skala som ikke lar seg fullt ut 
beskrive. 

Humanisme uten Gud
Det er mangel på verdiforankring 
som gjør at humanisme uten Gud 
spiller fallitt. Slik gudløs huma-
nisme er et velferdsfenomen. Det 
fungerer best i samfunn med høy 
utdanning, demokrati og akseptabel 
levestandard. Det fungerer der de ti 
bud er innvevd i samfunnets nor-

Betydningen av trosverdier

Politikk bygger på verdier. Verdiene bygger på 
trosoppfatninger. ”Det viktigste ved et menneske 
er hvilke tanker det har om Gud”, var det en vis 
mann som sa. 
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Den største faren med den gudløse humanismen 
er dens grunnleggende naivitet. Den hevder at 
mennesket er godt på bunnen, og at fornuften 
alltid vil seire over ondskapen. 

bibelsk perspektiv. Dersom du vet 
at du er på jorden en kort periode, 
har en Skaper som ser deg, du blir 
ansvarliggjort for hvert ord du sier 
og hvert minutt du lever –  vel, da er 
det dumt å ikke innrette seg deret-
ter. Særlig når du i tillegg også vet 
at den største lykken i livet, uansett 
hva verden har å by på, er å leve 
i fred med din Gud og dine nær-
meste, og få oppleve hans velvilje og 
hjelp hver dag. 

BØRGE BENTSEN
folk@krinet.no

mer. Humanisme uten Gud hogger 
altså av røttene på frukttreet, men 
man vil fortsatt nyte fruktene på 
det. En grunnleggende humanistisk 
verdi er respekten for menneskeli-
vet. I bibelsk tro er dette forankret i 
respekten for Gud som skapte men-
nesket, og Guds Sønn som gav sitt 
liv for alle mennesker. Uten denne 
verdiforankringen står man igjen 
med en kraftløs, moralsk oppfor-
dring om å være snill mot andre, for 
det er det beste – også når du blir 
urettferdig behandlet. Det kan gå i 
Kardemomme By, men ikke i den 
virkelige verden. Den største faren 
med den gudløse humanismen er 
dens grunnleggende naivitet. Den 
hevder at mennesket er godt på 
bunnen, og at fornuften alltid vil 
seire over ondskapen. Den tåkeleg-
ger sammenhengen mellom tro og 
verdier, og forsøker å gjøre troen 
irrelevant. 
 Toleranse er en fanesak i huma-
nismen. Definisjonen på toleranse 
er ”overbærenhet overfor andres 
meninger og synspunkter”. Det 
er underlig å være vitne til hvor 
aggressive og intolerante enkelte 
humanister er i møte med såkalte 
verdikonservative eller troende. 
 Humanismen og verdilibe-

ralismen er gode kompiser. De 
gleder seg i hverandres selskap. 
Humanisme uten Gud plasserer 
menneskets interesser i sentrum 
for ethvert etisk og moralsk spørs-
mål (Kardemommeloven), mens 
verdiliberalismen setter mennes-
kets individuelle frihet i sentrum 
(Kardemommeloven minus ”du skal 
være grei og snill”). Slik forsterker 
de hverandre, og er gjensidig kritisk 
mot enhver som vil begrense den 
individuelle frihet, eller bringe inn 
et gudsperspektiv. 

Kristen tro kritiseres av verdilibera-
lere for å være undertrykkende. Selv 
om man kan peke på skampletter 
i historien, er evangeliet først og 
fremst en kraft for de undertrykte. 
Uttallige grupper har hentet håp 
og kraft til fredelig frigjøring hos 
Kristus. De har demonstrert sin mot-
stand uten å gripe til vold eller mili-
tante opprør.
 Dette perspektivet er ofte beun-
dret, men samtidig ulogisk for ver-
den. Det virker nytteløst og tafatt 
å skulle vende det andre kinnet til, 
elske sine fiender, bøye seg for myn-
dighetene, si nei til seg selv, alltid 
være opptatt av hva som er rett, osv. 
Men egentlig er det veldig logisk i et 



30 Tema:  Verdier – Hva styrer våre liv?Tema:  Verdier – Hva styrer våre liv?

Verden har en tendens til å 
fremstille Jesus som en tem-
melig harmløs moralfilosof. 
Det er en fryktelig misforstå-
else. Han er en radikal revo-
lusjonær! Jesu budskap er så 
dyptgripende og radikalt at 
historiens forskjellige revolu-
sjonære bevegelser fremstår 
som en flau spøk i sammen-
ligning.

I Bergprekenen utfordrer Jesus 
oss alle. Hver enkelt person stil-
les til ansvar, ikke bare for sine 

handlinger, men også for sine tanker 
og ord. Folk fikk beskjed om å leve 
etter en langt høyere standard enn 
datidens moralister gjorde. Det var 
lettere for en kamel å gå gjennom et 
nåløye enn for en rik å komme inn i 
himmelriket. Disiplene, forskrekket 
over å høre hvor radikal Jesus var på 
dette punktet, spurte ham: ”Hvem 
kan da bli frelst?”. Og Jesu svar fikk 
dem nok bare delvis til å falle til ro: 
”For mennesker er det umulig, men 
for Gud er alt mulig.” Jeg ser for 
meg disiplene der de ser usikkert på 
hverandre, trekker på skuldrene, og 
hvisker: Hva mente han med det? 
Var det en oppmuntring? 
 Himmelriket er ikke en stat i 
staten, men det er et samfunn i sam-
funnet; et alternativ til verdens måte 
å leve på. Det er en by som ligger på 
et fjell, et lys i en stake. Det er et ver-
densomspennende byggeprosjekt. 
Gud bygger mennesker opp, og han 
bygger mennesker sammen. Du får 
lov til å komme på byggeplassen å 
kikke. Men så må du bestemme deg 
for om du vil være med eller ikke.
Bibelen beskriver en situasjon i 
Esters bok hvor jødene levde i kolo-
nier i det Assyriske riket. De fulgte 
ikke de verdier og skikker som sam-

funnet rundt dem, og de ble lagt 
merke til. Deres livsstil vakte beund-
ring og nysgjerrighet hos noen, og 
hat og mistenksomhet hos andre. 
”De er ikke som oss andre”, sa folk. 
Et samfunn som lever etter Guds 
standard og verdier vil være en pro-
vokasjon overfor verden, både på 
godt og vondt. 

Det er konflikt! 
Jesus ble født inn i en konflikt, han 
utløste konflikt og han ble drept 
av dem som hatet ham. Og rett før 
han døde, mens han hang på korset 
foran dem som mishandlet ham, så 
tilgav han dem rett opp i ansiktet. 
Kjærligheten er ikke sentimental, 
men radikal inntil benet. Gjennom 
kompromissløs, fryktløs, urokkelig 
kjærlighet, ble drapet på Jesus ikke 

et punktum, men et kolon, et vende-
punkt. Det snudde historiens gang. 
Kjærligheten tok rotta på djevelen, 
verdens tankesystem og den håp-
løse menneskenaturen!
 Jesus har altså ikke lovt sine 
etterfølgere noen søndagstur, tvert 
imot. Verden ville hate oss, sa han. 
Og det var slik det måtte gå. Han 
sa dette til sine disipler: ”Mener 
dere jeg er kommet for å gi fred på 
jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, 
men strid. Om det er fem i et hjem, 
skal de fra nå av ligge i strid med 
hverandre: Tre mot to og to mot 
tre; far skal stå mot sønn og sønn 
mot far, mor mot datter og datter 
mot mor, svigermor mot svigerdat-
ter og svigerdatter mot svigermor. ” 
(Luk.12,51-53) Paulus utdypet dette 
i et av sine brev: ”For vi har ikke en 

Verdier i konflikt

Himmelriket er ikke en stat i staten, men det er 
et samfunn i samfunnet; et alternativ til verdens 
måte å leve på. 
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Skillet mellom Jesus-verdiene og verdens verdier 
er dypt. Du kan ikke tjene både Gud og Mammon, 
sa Jesus. Du kan ikke sette andre verdier høyere 
enn Guds. 

kamp mot kjøtt og blod, men mot 
makter og myndigheter, mot verdens 
herskere i dette mørke, mot ondska-
pens åndehær i himmelrommet.” 
(Ef.6,12) Og et annet sted skriver han 
at han kun vil rose seg av Jesu kors 
(døden over sin egen egoisme): ”For 
ved det er verden blitt korsfestet for 
meg og jeg for verden.” (Gal.6,14) 
Så velkommen til krigen! På med 
feltuniformen, puss våpnene, meld 
deg hos kommandanten og gjør deg 
klar til kamp! 
 Den engelske fortatteren 
C.S.Lewis beskrev Jesu ankomst 
slik: ”Gud har landet i denne fien-
deokkuperte verden i menneskelig 
skikkelse.” Verden er fortsatt fien-
deokkupert. Men Jesus har altså lan-
det, og med ham himmelriket. Dette 
himmelriket skal, og er i ferd med 
å gjennomsyre hele verden. Jesus 
sammenlignet himmelriket med et 
frø som vokser til et stort tre, eller 
en surdeig som syrner hele deigen. 
Profeten Daniel så for seg himmel-
riket som en liten stein som vokste 
til et fjell, og til slutt fylte hele jor-
den. Dette betyr ikke at alle skal bli 
disipler av Jesus, men det betyr at 
alle mennesker over hele jorda skal 
være i berøring med himmelriket, 
ha kunnskap om Gud og måtte for-
holde seg til evangeliet. 

Der Gud bestemmer
Definisjonen på Guds rike er ”der 
Gud bestemmer”. Det er altså ikke et 
geografisk område, eller en menig-

het. Menigheten er ment å være 
en ”demonstrasjonsversjon” av hva 
et Guds rike-samfunn er i praksis, 
men Guds rike er langt større enn 
menigheten. 
Du kan ikke komme inn i Guds 
familie uten å bli født inn der. Jesus 
sier at ingen kan se Guds rike uten å 
bli født på ny av Ånden. Det er altså 
snakk om en åndelig familie, like 
virkelig som en fysisk familie. Du 

arver Guds gener, og får del i hans 
natur. Du dør besluttsomt og frivil-
lig bort fra din gamle livsstil, og blir 
oppdratt av Gud i hans familie. Nye 
relasjoner gir deg støtte og styrke til 
å leve ut troen. Alt dette skjer ved 
Guds Ånd, og er et resultat av aktiv 
tro på evangeliet. 

Kjærlighet og hat
”Vi er i verden, men ikke av verden”. 
Hva menes med dette? Uttrykket 
”verden” har flere betydninger i 
Bibelen. Johannes skrev i sitt evan-
gelium om Gud som elsket ”verden” 
så høyt at han ga sin Sønn. ”Verden” 
betyr her alle mennesker. Andre ste-

der står uttrykket ”verden” for den 
dominerende tenkemåte, verdisys-
temet og reaksjonsmønsteret man 
finner blant mennesker. Jesus gjorde 
det klart at dette verdisystemet stod 
i rak motsetning til ham. ”Var dere 
av verden, da ville verden elske sitt 
eget. Men fordi dere ikke er av ver-
den, … derfor hater verden dere.” 
(Joh.15,19) Og verden hatet ham, 
forklarte Jesus, fordi han pekte på 
ondskapen og hykleriet. 
 Det hatet Jesus snakket om ble 
ikke gjengjeldt, tvert imot. Dette må 
vi merke oss! Jesus ber følgende 
bønn til Faderen: ”Jeg ber ikke bare 
for disse, men også for dem som ved 
deres ord kommer til tro på meg, at 
de alle må være ett, likesom du, Far, 
i meg, og jeg i deg - at også de må 
være ett i oss, for at verden skal tro at 
du har utsendt meg.” (JOH 17, 20-21) 
Den samme verden som hatet ham, 
er den som Gud elsker, og som Jesus 
ble sendt til for å forsone og frelse. 
”For så høyt elsket Gud verden, at han 
ga sin Sønn..” 

 Selv om Gud elsker mennesker, 
så er det noe ved verden som han 
hater inderlig. Det er den giften av 
ondskap og urett som ødelegger alt 
som er godt, og som alle mennesker 
er smittet av. Skillet mellom Jesus-
verdiene og verdens verdier er dypt. 
Du kan ikke tjene både Gud og 
Mammon, sa Jesus. Du kan ikke sette 
andre verdier høyere enn Guds. Og 
Jesus gjorde det klart: ”Den som vil 
følge etter meg, må fornekte seg selv 
og ta sitt kors opp hver dag, og følge 
meg. For den som vil berge sitt liv, 
skal miste det. Men den som mister 
sitt liv for min skyld, han skal berge 
det. Hva gagner det et menneske 

Jesus gjorde det klart at dette verdisystemet stod 
i rak motsetning til ham. ”Var dere av verden, da 
ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er 
av verden, … derfor hater verden dere.” 
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om det vinner hele verden, men 
mister seg selv og går til grunne?” 
(Luk.9,23-25)

Forholdet til autoritet
Himmelriket er altså allerede kom-
met, det vokser, og det har et endelig 
mål. Enhver som har tatt imot Jesus 
som sin autoritet er blitt en del av 
dette. Og vips, så er vi kommet inn 
på et nytt viktig aspekt; nemlig auto-
ritet. Et grunnleggende prinsipp i 
livet (ja, i universet!) er forholdet til 
autoritet. Hvem skal man høre på? 
Vel, hvem andre enn den Allmektige 
Gud, skaperen av himmel og jord. 
Han har et absolutt krav om å være 
øverste autoritet. Skulle bare man-
gle!
Det startet med ett bud. Adam og 
kona fikk lære Gud å kjenne som 
en kjærlig og sjenerøs far. Deres 
omgang med Gud var avslappet. 
Friheten var total, med ett unntak: 
Ett eneste tre fikk de ikke spise av. 
Dette treet var dermed det forel-
skede parets mulighet til å vise Gud 
sin respekt. Den sjansen spolerte de, 
for å si det mildt. 
De ti bud ble senere gitt til Israel, 
Guds pilotprosjekt. Folket fikk 
utdelt universale regler for mennes-

Gud har et mektig 
gjenreisningsprogram 
på gang, og gjennom 
evangeliet har han 
gjort det mulig for alle 
mennesker å delta. 
Den som hører evange-
liet og tror – blir frelst, 
født på ny, utrustet og 
innlemmet i planen. 

kelig oppførsel. Det første budet er 
som det ene treet i Edens hage; det 
er menneskets sjanse til å vise Gud 
sin respekt. Der sa Gud: ”Du skal 
ikke ha andre guder enn meg.” Når 
et menneske eller et samfunn kaster 
dette budet i søpla, så skjærer det 
seg. Folk er slik av natur at de vil 
styre og råde, sikre seg selv, nyte gle-
der og få anerkjennelse. Dette er vel 
og bra. Men når Gud ikke får første-
plassen i livet blir dette korrumpert 
og ekkelt. Det slår ut i åndelig uren-
het som maktsyke, nytelsessyke, 
ekshibisjonisme og grådighet. De 
lidenskapelige kreftene i oss skulle 
finne sin motvekt og orden i kjær-
ligheten til Gud, og respekten for 
ham. Når dette mangler, så har man 
samtidig kastet av seg det samvittig-
hetsbåndet som skulle gi beskyttelse 
og retning. Mennesket tomler tøy-
lesløst og forvirret ut i livet, overlatt 
til seg selv og sin egen sviktende 
dømmekraft. Drømmen om å være 
sin egen sjef blir et mareritt. Man er 
blitt fremmedgjort overfor Gud som 
gir livet mening; overlatt til seg selv, 
og ensom i universet. Den ateistiske 
filosofen Sartre hadde et treffende 
ord for det: ”Eksistensiell angst”. 
Ingen ting å trakte etter!

Gode fremtidsutsikter
Da Jesus hadde stått opp fra døden 
og gått til Faderen, startet fase to 
i Guds gjenerobringsprogram. Jesu 
Ånd ble gitt til hans etterfølgere, og 
det nye livet kunne spre seg over 
hele verden som et kjærlighetsvi-
rus. På hvert sted der folk ble bitt 
av Jesus-basillen kom de sammen, 
og dannet grupper og nettverk for 
å støtte hverandre. Disse gruppene 
fungerer som lys og salt i råtten ver-
den. Og bedre blir det. Endemålet er 
oppfyllelsen av det Gud hadde tenkt 
allerede ved skapelsen: Bli mange, 
fyll jorden og legg den under dere. 
Når verket er fullført kommer Jesus 
igjen, som toppsteinen på byggver-
ket. Det blir bryllupsfest og glede. 
Gud har et mektig gjenreisningspro-
gram på gang, og gjennom evange-
liet har han gjort det mulig for alle 
mennesker å delta. Den som hører 
evangeliet og tror – blir frelst, født 
på ny, utrustet og innlemmet i pla-
nen. 

BØRGE BENTSEN 
folk@krinet.no
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Mediene møter oss med et 
overveldende mangfold 
av tekster. Budskapet i de 
mange tekstene formidler 
et mangfold av sannhetspå-
stander. Noen ganger for-
midles påstandene direkte, 
men vel så ofte møter vi 
dem indirekte, som fortel-
linger av ulikt slag. Felles for 
de ulike påstandene er at de 
som oftest har utgangspunkt 
i grunnleggende, personlige 
overbevisninger.

Hvordan forholder vi oss til 
slike konkurrerende sann-
hetspåstander? Er det bare 

et spørsmål om personlig valg av 
tro og verdier? Eller finnes det også 
noen grunnleggende kriterier for 
hva som er sant? Ja, hva er egentlig 
sannhet?

For å kunne svare på det spørsmå-
let må vi lære av historien. Særlig 
nyttig er det å kombinere filosofi-
ens ulike tilnærmingsmåter. Med et 
faglig uttrykk taler vi om de såkalte 
sannhetskriteriene. De tre vanlig-
ste av disse setter fokus på om en 
gitt sannhetspåstand er meningsfull, 
sakssvarende og praktisk anvende-
lig.

Med utgangspunkt i disse tre sann-
hetskriteriene kan vi lage følgende 
praktiske sjekkliste for sannhetspå-
stander i mediebudskap:

Spørsmål 1: Kan vi forstå det 
som formidles?
Dette er det første og grunnleggen-
de spørsmålet i møte med ethvert 
mediebudskap. For å kunne forstå 
det aktuelle budskapet, må vi kjenne 

Medier og sannhet 
– en sjekkliste

Et minimumskrav for en sann totalbeskrivelse 
av virkeligheten er nemlig at kristen tro – og da 
særlig Bibelens påstander og fortellinger – ikke 
avvises i utgangspunktet. 
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Men hvem som hevder noe, avgjør ikke hva som 
er sant. Det avgjørende er heller ikke hvor mange 
som påstår at noe er sant. 

til de språklige og kulturelle kodene 
som brukes i de ulike mediene som 
omgir oss. 

Her er det viktig å være åpen for nye 
uttrykksformer (sml. film, musikk-
video, dataspill), selv om de i første 
omgang kan oppleves fremmed for 
oss. La oss derfor utfordres til å bli 
kjent med nye medier og nye for-
midlingsmåter!

Spørsmål 2: Er påstanden 
om hva som er sant virkelig 
meningsfull?
Det er lett å sette frem påstander om 
hva som er sant, men ofte faller slike 
påstander på egen urimelighet. For 
at noe skal være sant, må det nem-
lig være preget av en indre logikk. 
Det klassiske eksempelet her er den 
populære påstanden ”Alt er rela-
tivt”, som jo er en selvmotsigende 
påstand. 

Dette spørsmålet på sjekklisten hjel-
per oss til å sortere ut slike selvmot-
sigende og meningsløse påstander. 
Hverdagens sunne fornuft kommer 
oss her til hjelp. 

Spørsmål 3: Stemmer sannhets-
påstanden med hva vi ellers vet 
om saken?
Mange myter sirkulerer i mediene. 
Vi trenger derfor å være kritiske 
til ulike sannhetspåstander i medi-
ene. Dette gjelder både i forhold til 
nyhetsmedier og underholdnings-
medier. 

Medienes formidling er ofte preget 
av opinionsmålinger, ”det politisk 
korrekte” og det som selger. Men 
hvem som hevder noe, avgjør ikke 
hva som er sant. Det avgjørende er 
heller ikke hvor mange som påstår 
at noe er sant. 

Vi trenger å minne hverandre på 
at det er fakta som til syvende og 
sist avgjør sannheten i en sak. Det 
er imidlertid ikke alltid lett å vite 
hva som er fakta. I slike tilfeller bør 
skråsikkerheten vike for ydmykhet 
og videre undersøkelser. 

Dette spørsmålet på sjekklisten hjel-
per oss til å mobilisere de sunne 
motspørsmålene i møte med kon-
krete sannhetspåstander: 
• Hvordan vet journalisten   
eller mediepersonen egentlig dette? 
• Hvilke kjente fakta kan eventu-
elt avkrefte eller  bekrefte det som 
her  hevdes? 
• Hva bør vi undersøke 
nærmere?
• Hvilke kritiske spørsmål 
er utelatt?
• Beskrives andres meninger og 
overbevisninger på en sakssvarende 
måte?

Spørsmål 4: Åpnes det for 
muligheten av at kristen
tro er sann?
Mediemylderet gjenspeiler ulike 
holdninger til trosspørsmål. Det er 
da vesentlig at mediene beskriver og 
formidler ulike livssyn på en saks-

svarende måte. Dette gjelder også i 
forhold til kristen tro.
 Som kristen i et pluralistisk 
samfunn, kan jeg ikke forvente eller 
kreve at nyhetsmedier og under-
holdningsmedier skal forutsette den 
kristne troen som sann. Men jeg 
har rett til å få klassisk kristen tro 
presentert av mediene som et mulig 
livssynsalternativ. Dette gjelder hele 
spekteret av medienes formidling, 
fra nyheter og debatter til ulike for-
mer for populærkultur.

Dette spørsmålet på sjekklisten set-
ter fokus på at vi har rett til å pro-
testere dersom kristen tro utelukkes 
fra medienes ulike arenaer. Et mini-
mumskrav for en sann totalbeskri-
velse av virkeligheten er nemlig at 
kristen tro – og da særlig Bibelens 
påstander og fortellinger – ikke 
avvises i utgangspunktet. 

Spørsmål 5: I hvilken grad er 
dette praktisk anvendelig?
Noen sannhetspåstander gjør krav 
på å fungere i praksis. Et nærliggen-
de eksempel er reklamens mange 
fortellinger om hvordan vi kan kjøpe 
det gode liv. Vel vitende om at rekla-
men ofte bruker virkemidler som 
humor og ironi, så er det allikevel 
legitimt å stille kritiske spørsmål om 
reklamens praktiske anvendelighet.

Dette spørsmålet på sjekklisten hjel-
per oss derfor til å ta den konkrete 
dimensjonen i spørsmålet om sann-
het på alvor. Det faktum at mange 
i vår tid synes å bruke ”fungerer 
det?” som det eneste og avgjørende 
sannhetskriteriet, får ikke hindre oss 
til å bruke dette kriteriet sammen 
med de andre.

Spørsmål 6: Fører sannhetspå-
standene til positiv forandring 
og forvandling?
Det siste spørsmålet på sjekklisten 
ligger i forlengelsen av det foregåen-
de. Fokus er her på de sannhetspå-
stander i ulike livssyn som gjør krav 
på å si noe om livet som menneske. 
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Med andre ord; hva er vårt egent-
lige og grunnleggende problem som 
mennesker og hvordan bør vi leve? 

En annen måte å uttrykke dette på er 
Jesu utsagn om at et godt tre bærer 
god frukt. Her vil det være natur-
lig å kritisk sammenligne aktuelle 
påstander i ulike sekulære og reli-
giøse livssyn. Hva bringer virkelig 
positiv forandring og forvandling i 
menneskers liv, og hva sier det om 
sannheten i disse ulike livssynene? 
Er det for eksempel sant at evange-
liet om Jesus er ”en Guds kraft til 
frelse”? 

Mediemylderet gjør spørsmålet om 
sannhet brennende aktuelt. La oss 
bruke denne praktiske sjekklisten til 
å oppdage glimt av sannhet, halv-
sannheter og virkelige sannheter i 
medienes mange budskap…

LARS DAHLE 
folk@krinet.no
 
 
Prorektor ved Mediehøgskolen 
Gimlekollen (www.mediehogsko-
len.no) og leder for styringsgruppa i 
Damaris Norge (www.damaris.no).

Damaris Norge

Damaris Norge er en franchise av 
Damaris International og er et fel-
lestiltak mellom Familie og 
Medier, Mediehøgskolens Kurs- og 
Kompetansesenter og Norges Kristelige 
Student- og Skoleungdomslag (Laget).

Damaris har navn etter kvinnen som 
ble kristen etter å ha hørt Paulus’ tale 
i Athen (Ap.gj. 17). På samme måte 
som Paulus hadde gjort seg kjent med 
sin samtid for å finne tilknytnings-
punkt for evangeliet, ønsker Damaris 
å bygge bro mellom Bibelens tekster 
og vår egen samtid. Dette gjøres ved 
å utvikle kreative ressurser til bruk i 
kirke, skole og media.

 
 
Damaris Norge tilbyr foreløpig føl-
gende ressurser:
• Kulturvinduet – et nettsted med 
aktuelle studieguider, artikler og kom-
mentarer.
• Bibel Link – bibelstudiehefter om 
Ringenes Herre, Matrix, Harry Potter 
etc.
• Konfirmant Online – ressurser for 
konfirmantarbeid.
• Foredrag, kurs og seminarer –  
om Bibel, samtidskultur og livssyn.

I tillegg formidles en rekke engelske 
produkter fra Damaris Publishing.

Damaris på Internet:

Norge: www.damaris.no
Internasjonalt: www.damaris.org 
E-post: norge@damaris.org

INFO
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Mottakerplakaten (www.mottakerplakaten.no)
Utarbeidet av ungdomskonferansen ”MOTTAKERPLAKATEN”,  
Oslo 6.-9. mars 2005

Barnevakten (www.barnevakten.no)
Se egne artikler:  
'www.barnevakten.no/sider/tekst.asp?id=undersøkelse'

Tidsskriftet Samtiden (www.samtiden.no) 
“Mediekritikk er medienes ansvar”: Arne Ruth i samtale med Knut Olav Åmås
'www.samtiden.no/03_1/art4.html'

Center for journalistikk og efteruddannelse (www.cfje.dk)
– Se vidensbase om journalistikk à Artikler om fortellingen i journalistikken:
'www.cfje.dk/CFJE/VidBase.nsf/297c3326afe7a554c125679a004570aa/
3aaa0a3ea5f61d2bc125696200408ffa?OpenDocument'

Nettmagasinet Localmotives (www.localmotives.com)
”Det journalistiske mistaket - mediale dilemma i det sivile samfunn”,  
av Martin Eide (professor i medievitenskap) 
'www.localmotives.com/hoved/tema/nr_4/EideMistaket.html'

Barne- og familiedepartementet (www.odin.dep.no) 
Norges offentlige utredninger, NOU 2001:6, Oppvekst med prislapp?
Kapittel 5:”Mediebarndommen”, om kommersialisering og kjøpepress mot barn 
og unge.   'odin.dep.no/bfd/norsk/publ/utredninger/NOU/004001-020002/
index-hov005-b-n-a.html'

Forbrukerombudet (www.forbrukerombudet.no) 
Barn som reklameobjekter. 
'http://www.forbrukerombudet.no/index.db2?id=517'

Kristent Pedagogisk Forbund (www.kpf.no) 
- flere ressurser omkring mediebevissthet
- eget nettsted for ungdom og verdiformidling. www.skal-skalikke.no

Nettressurser for mediekritikk 
og brukerbevissthet
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Tenker du over din bruk av medier?
Mediene har ulike typer innhold, arbeidsmetoder og formål.

Hvorfor leser, hører og ser du det du gjør?  
Du er som mediebruker med på å styre tilbudet.

 Hvordan påvirker mediene deg og dine omgivelser?

Underholdningsmedier har budskap!
Alle medieuttrykk, også film, bøker og musikk,  
er laget i en eller annen hensikt.

Hvilke behov dekker du ved valg av medieinnhold?

Har du i tilfelle valgt rett kanal?

Nye medier - nye krav!
Det er mange ganger vanskelig å identifisere avsender og hensikt i 
elektroniske medier, eller skjønne rekkefølgen i søkemotorer. 

Hvilken tillit har du til de nettstedene du velger og hvorfor?

Media blir påvirket!
Faktorer som eierforhold, grunnsyn, antall saker,  
tidspress, kilder og reklame kan påvirke innholdet i media.

Hvilke nyheter havner i media, og hvorfor?

Hva slags form og vinkling blir valgt?

Vurder kildebruken!
Vi bør vite hvem eller hva som er opphavet til informasjonen i media.

Er det vist til en eller flere kilder?

Er disse troverdige?

Er all reklame synlig?
 Produktplassering finner du i alle typer medier.

Språk er makt!
Ved valg av ord og beskrivelser, lyd og bilder,  
styrer media hvordan du kan oppfatte innholdet.

I hvor stor grad farger media dine holdninger og meninger?

VÆR OPPMERKSOM I DIN BRUK AV MEDIA!

Redaksjoner som arbeider etter Vær-Varsom-plakatens regler for god presseskikk vil opplyse om det. Pressens Faglige 
Utvalg (PFU) er et klageorgan som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Utarbeidet av ungdomskonferansen ”MOTTAKERPLAKATEN”, Oslo 6.-9. mars 2005
Blitt til med støtte fra Statens Filmtilsyn, Institusjonen Fritt Ord, Akademifondet og Folkehøgskolene 

Mottakerplakaten
VÆR EN KRITISK MOTTAKER!
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GRUNNVOLLEN 
FOR DET KRISTNE LIV
Få tak i den viktige og grunn-
leggende undervisningen pre-
sentert av Noralv Askeland.10 
CD’er med forkynnelse, aktuelle 
kommentarer og studiemate-
riell samlet i en fl ott mappe   
Pris 399,- 

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

Bestilling: 
Kristent Fellesskap, 
Pb.3180 Årstad, 5829 
Bergen

menigheten@
kristent-fellesskap.no

For deg 
som vil 
noe mer!!

Kristen          Brevskole

Ta kontakt for 
nærmere informasjon:
Kristen Brevskole, PB 3180, 5829 Bergen
Telefon: 55 38 18 40 - Epost: 
info@kristen-brevskole.no

www.kristen-brevskole.no

Kristen          Brevskole

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

�� ��� �������

Med FOLK ønsker vi som ledere og skribenter knyttet til Kristent Nettverks arbeid å formidle
hjelp og retning til alle kristne i Norge i vår tid.

� Fordi vi tror på bibeltroskap i en tid med oppløsning og relativisering

� Fordi vi tror på utrustning av den enkelte troende og av menighetsfellesskap i en tid
hvor Guds rike går fram som aldri før

� Fordi vi tror på et felles kall for alle troende til å være lys og salt i en verden som
trues av mørke og forfall

� Tror vi at bladet FOLK er viktigere enn noensinne

Vi inviterer deg derfor til å GI DET VIDERE! Ved å bruke blanketten her kan du enten:

� invitere en eller flere til å prøve to nummer av FOLK gratis

� eller gi bort et abonnement som du betaler

Etter en prøve-/gaveperioden vil mottageren få tilbud om å bli ordinære abonnenter. Et
årsabonnement koster 200,-.

Du kan også bestille prøve-/gaveabonnement på mail til folk@kristent-nettverk.no

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeg ønsker at dere skal sende prøve-/ gaveabonnement til følgende personer:
Fornavn/etternavn Adresse Postnr./sted

Fornavn/etternavn Adresse Postnr./sted

Skjemaet er sendt av:
Fornavn/etternavn Adresse Postnr./sted

Slippen sendes til: FOLK, Pb.3180 Årstad, 5829 Bergen

Les mer om FOLK på www.folk.as og Kristent Nettverk på www.kristent-nettverk.no
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Gi det videre!
Med FOLK ønsker vi som ledere og skribenter knyttet til Kristent Nettverks arbeid å formidle hjelp 
og retning til alle kristne i Norge i vår tid.
• Fordi vi tror på bibeltroskap i en tid med oppløsning og relativisering 
• Fordi vi tror på utrustning av den enkelte troende og av menighetsfellesskap i en tid hvor Guds rike  
 går fram som aldri før
• Fordi vi tror på et felles kall for alle troende til å være lys og salt i en verden som trues 
 av mørke og forfall
• Tror vi at bladet FOLK er viktigere enn noensinne

Vi inviterer deg derfor til å GI DET VIDERE! Ved å bruke blanketten her kan du enten:
• invitere en eller flere til å prøve to nummer av FOLK gratis
• eller gi bort et abonnement som du betaler
Etter en prøve-/gaveperioden vil mottageren få tilbud om å bli ordinære abonnenter. 
Et årsabonnement koster 200,-.
Du kan også bestille prøve-/gaveabonnement på mail til folk@kristent-nettverk.no

Slippen sendes til: FOLK, Pb.3180 Årstad, 5829 Bergen Les mer om FOLK på www.folk.as og Kristent Nettverk på www.kristent-nettverk.no
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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

13.–18.  Juli 2005    Stokke i Vestfold

6.–10.  Juli 2005   Trondarnes f.h.s  i Harstad

Påmelding og informasjon: www.kristent-nettverk.no
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