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Resymé fra talen 

• Jes 44,3. For at de prosessene som har startet i menigheten skal få fortsette, trenger vi MER Guds 
Ord, MER bønn, MER tilbedelse, MER enhet, osv. 

• Ordet er livgivende. Det helbreder, setter fri, skaper tro osv. Sal 107,20, Joh 8,32, Rom 10,17. 
o Luk 24,27-32. Emmaus-vandrerne fikk oppleve at Jesus åpnet Skriftene for dem. Vi 

trenger også å oppleve at Bibelen blir en åpen bok for oss. Da blir det interessant, og 
livgivende.  

o For at dette skal skje, må vi finne våre måter i hverdagen å «spise Ordet». For eksempel 
en Bibelleseplan, en lydbok, et passende avsnitt hver dag, lese kristne bøker, høre 
undervisning, osv.  

o Gjennom en systematisk fornyelse av sinnet, kan Ordet erstatte destruktive 
tankemønstre, og være med å bygge opp det nye livet i Gud.  

• Ordet er mat for den nye skapningen. 2. Kor 5,17. 
o Et nytt liv som blir født, trenger mat for å vokse og leve sunt. Rom 10,17.  
o Bibelen snakker om «det gamle menneske» og «det nye menneske», og også begrepene 

ånd og kjøtt. «Det gamle menneske» og «kjøtt» er ganske synonymt, men det første 
brukes i større grad om menneskenaturen, mens «kjøtt» er knyttet til det som skjer i 
kropp og sjel av fristelser og lyster. Det kan være fristende (for kjøttet) å beskjeftige seg 
med det som Bibelen kaller «klør i øret». Dette kan for eksempel være dårlige rykter om 
andre kristne, eller særegne ting i ytterkanten.  

o Gal 5,16-25. Ordet viser oss her ganske klart hva som er «kjøttets frukt» og «Åndens 
frukt». Frukt kommer, slik frukten også kommer på et frukttre, av god pleie, riktig næring 
og beskjæring. Frukt kan ikke framtvinges, men kommer som resultat av noe. Slik er 
Ordet viktig for oss, som det vi speiler vår nye identitet i. Slik som barn uten foreldre til å 
speile seg i blir usunne/syke voksne, slik trenger vi også Ordet for å bygge vår identitet i 
Kristus. Se også Fil 4,8, angående det vi bør beskjeftige oss med. 

• Ordet viser vei. Hebr 4,12.  
o Ordet korrigerer retningen, i en tid der verden omkring oppmuntrer enhver til å gå sin 

egen vei. «Det du føler er rett for deg» er samtidens melodi, og dermed flyttes grensene 
gradvis for hvert tiår – grensene for rett og galt, eller for eksempel for hva som er privat 
eller som kan brettes ut i det offentlige rom. 

o Det norske folks drift bort fra Gud og Hans Ord, fører til usikkerhet om rammene for rett 
og galt i samfunnet. Noen eksempler på det kan være holdningene i forbrukersamfunnet, 
som driver oss bort fra Bibelens oppfordring om å gi, dele, og ofre. Eller menneskeverdet 
og livets ukrenkelighet, som uthules i møte med en stadig sterkere egoisme.  

o All synd holder oss på avstand fra Gud, uansett om den kommer i form av utukt, 
misunnelse, avgudsdyrkelse eller annet. Vi feiler alle fra tid til annen (synd = bomme på 
målet), men det betyr ikke at galt blir rett. Og Han er trofast og rettferdig så Han tilgir oss 
syndene og reiser oss opp når vi kommer til Ham og bekjenner (1. Joh 1,9) 

 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hvordan bruker vi tiden vår? Mater vi den nye skapningen, eller «det gamle menneske». Hva kan 
du gjenkjenne i eget liv som eksempler på å «mate den nye skapningen», og omvendt på å gi 
næring til kjøttet/det gamle mennesket.  

• Hvordan bruker du dine utdelte timer i løpet av en vanlig uke? Finnes det plass for Bibelen der? 


