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Kjære menighet! 
Det er en ære for meg å stå her i dag.  
 
Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag.  
 
Johannes 5:19 
Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, 
men bare det han ser sin Far gjøre. Det Far gjør, det gjør også Sønnen. 
 
Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at 
dette er noe viktig for Jesus.  
 
I Johannes evangeliet, ser vi flere plasser at forfatteren bruker utropstegn 
når noe er viktig ved å si.  
Sannelig Sannelig.  
SMS -  BLOKKbokstaver. 
Når du ser det, er det noe som er viktig. ! 

 
Jeg tror dette er en bestemmelse som Jesus hadde gjort.  
Jeg tror ikke at Faderen har tvunget Jesus til å gjøre som han vil.  
Nei, Sønnen har tatt en bestemmelse, et valg om å bare gjøre det han ser 
Faderen gjøre.  
 
Hvis dette var viktig for Jesus. Så er det veldig viktig for oss og.  
1 john 2:6 sier. Den som sier at han er i Jesus, må leve slik han levde.  
 
 
Selv om jeg er leder for en bibelskole, er jeg en ganske praktisk kar. Jeg 
er jo så heldig at jeg har vokst opp på en bondegård.  
 
Nå når jeg tilnærmer meg teologi og sånn.  
Er jeg veldig på at det skal være praktisk. Anvendbart.  
 
Når jeg leser dette verset, tenker jeg.  
Hvordan så dette ut i praksis for Jesus,  
Hvordan ser dette ut i praksis for meg i dag.  
Flere som tenker på den måten? 
 



Med et slikt vers, så finnes det en grøft der vi blir ubesluttsomme og 
umyndige Kristne, som ikke får til å ta noe valg, fordi de er redde for å 
gjøre noe feil. Er dere med? 
Jeg syns det er litt slitsomt, men mennesker som ikke greier å bestemme 
seg fordi de er redd for å ikke gjøre Guds vilje.  
Samtidig, syns jeg det er noe fint i det og. ! 

 
 
Hvordan så dette ut for Jesus?  Det vet vi ikke helt,  
 
Men noe av det vi kan se at Jesus hadde en åpen relasjon med Pappaen 
sin i himmelen.  
 
Som 12 åring sier han etter han har vært borte i tre dager. «Hvorfor lette 

dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» 
 
Vi ser og at han trakk seg ofte tilbake for å be og være med sin far. 
 
Legg merke til at det står.  
Sønnen kan bare gjøre det han SER sin far gjøre.  
Det er i presens / nåtid. Ikke fortid.  
 
Jesus levde i en nær relasjon til Far. Der de hadde kontakt, der det ikke 
bare var en gang i uken eller året, men hele tiden.  
 
Når han skulle ta viktige valg 
Vi ser og at Når Jesus skulle velge ut sine disipler, var han opp hele 
natten før han valgte de ut.  
 
I den konteksten som Johannes kap. 5 er i.  
I vers 3 ser vi at det var en mengde mennesker som var syke der. Det 
står ikke noe om at Jesus helbredet de andre. Bare den mannes som 
hadde vært lam i 38 år.  
Hvorfor, Vet ikke,  
men det kan nok hende at Han så FADEREN helbrede den ene?  
 
 
Noe av Det jeg syns er utrolig med Jesus, at han ble fult ut menneske.  
 



Så når han levde her på jorden, gjorde han det som  
Guds sønn i en menneskelig kropp med menneskelige begrensinger.  
 
En av grunnene han gjorde det, var for å vise oss hvordan vi skal leve her 
på jorden. Forbilde 
 
Så hvordan ser dette ut for oss i dag? 
På samme måte som det så ut for Jesus.  
 
Vi kan og leve i en åpen relasjon til han, der vi kan ha kontakt  
og en to-veis kommunikasjon.  
 
Gud snakker både i det private og mens jeg er på farten.  
Der vi og trenger å trekke oss tilbake før å høre hans stemme og forstå 
hans ledelse, og der vi kan høre han i nuet og øyeblikket.  
 
Det jeg har oppdaget, at jeg trenger både å trekke meg tilbake for å være 
alene med han og for å høre hans stemme tydeligere, og han er med i 
nuet og i hverdagen. Der det er masse folk rundt og ting som skal gjøres.  
 
Da kan jeg finne ut hva som forgår i himmelen.  
 
Jeg har et prinsipp i livet, som går på dette.  
I stede for å be han velsigne det jeg gjør,  
så bygger jeg rundt det han gjør,  
som allerede er velsignet.  
 
Da kan jeg vandre i hans kraft. 
Jeg trenger ikke å være så alt for sterk i meg selv, men jeg er sterk i han.  
 
Opplever at bibelskolen er et vitnesbyrd på dette. 
Jeg opplever at det har vært hans idé fra begynnelsen. Det var i hans 
hjerte før han la det i Leif, Øyvind og mitt hjerte.  
 
Han har og vært drivkraften bak.  
Vi har startet vært år med å sakt at vi ikke får til å drive bibelskole. At vi 
er helt avhengi av HAN.  
 
Han sier at mitt åk er godt, og min byrde er legg 



 
Han har vært trofast. 
 
 
I kristen tjeneste har alt for mange blitt utbrent.  
Har dere tenkt på det?  
Hvorfor er det slik? 
Jeg tror det er fordi at vi gjør de tingene som Han ikke gjør 
 
Når vi gjør de tingene han gjør og ber oss om å gjøre, Er det alltid en 
Nåde-pakke forløst til å gjøre det vi blir bedt om. Så i det vi gjør det som 
vi egentlig ikke kan gjøre, får vi den kraften, innsikten, visdommen til å 
gjøre det.  
 
Nåde er ikke bare, at vi blir vist nåde ved domstolen.  
Nei, nåde er en gudommelig kraftpakke.  
Den hjelper oss til å leve slik som Jesus ber oss om. 
 
Faste er et godt eksempel. Har dere prøvd å faste uten at Jesus har bedt 
dere om det og uten nåde. Det er tråkit.  
Men faste med Guds nåde, det er fantastisk det.  
 
Den tryggeste plassen å være er midt i Guds plan for deg. Da kan det 
være tryggere å være midt i en krigssone, enn ditt eget soverom. Er dere 
med? 
 
Vi får inn masse bønnebegjær hver dag gjennom forbønnstjenesten. Det 
er kjempe fint å gå i forbønn for andre.  
Kan nesten være deprimerende. Det er så mange vanskelige situasjoner 
folk har rotet seg oppi.  
 
Når jeg ber for de, ber jeg ofte om at de skal komme inn i den planen 
Gud har for de. Grunnen for at de har det vanskelig, er ikke fordi at Gud 
har vært ond mot de, men det er fordi at de ikke har gått på Gud vei.  
 
Når vi blir frelst, Sier vi til Jesus. Jeg gjør deg til Herre i livet og ønsker å 
følge deg.  
Da kommer vi inn på den levende veien for vårt liv.  
 



Ved å velge å leve nært til han, kan vi følge den og gå i de ferdig lagte 
gjerningene han har på forhand forberedt for oss. –Den som elsker han? 
 
Ef 2:10 – Ferdig lagte gjerninger 
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på 
forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem 
 
Interessant at det står at de er en levende vei?  
Hvordan er en levende vei. Jo den formes etter hvert som vi går på den.  
 
Med det, så er det ikke slik at vi trenger å være redd for at vi faller 
utenfor. Fordi den fanger oss opp. 
Tror vi må velge aktivt å ikke gå på den veien han har forberedt meg.  
 
Johannes 14:6 

o «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far 
uten ved meg. 

 
Opplever at Gud  har ledet meg, ganske tydelig siden jeg var 16.  
Borg, Kvitsund. Visste at Gud hadde ledet meg til Kvitsund, da visste jeg 
at han hadde noe for meg etter Kvitsund. Bethel. Levanger.  
 
Til høsten skal vi flytte til Bethel. 
Opplever at Gud viser meg en enorm godhet, at vi får lov til å reise til 
Redding.  
 
Mens jeg har forberedt meg har jeg spurt Jesus om.  
Hvorfor vi skal gjøre det vi ser Jesus gjøre.  
 
Enkelt bilde.  
Vi er Kristi kropp, der han er hode 

• Kroppen fungerer så mye bedre når de forskjellige lemmene 
følger etter hodes instrukser ! 

• Som hode, så ser han hele bildet.  
• Opplever at vi som Jesus kropp her på jorden, har ikke gjort en 

så god jobb her. Har gjort det som vi syns var best.  
• Samspill med resten av kroppen 

 
Selv om Jesus er hode vårt, er han ikke noen diktator.  



Dette er noen av navnene til Jesus 
 
Jesaja 9:6 
6 For et barn er oss født, 
en sønn er oss gitt. 
Herreveldet er lagt på hans skulder. 
Han har fått navnet 
Underfull rådgiver, Veldig Gud, 
Evig far, Fredsfyrste. 
 
Som oftes når han leder meg, 
 kommer han til meg med RÅD og ikke Befalinger.  
Da kan jeg velge å følge de eller ikke følge de.  
 
Jeg har lært etterhvert at det beste for meg, for familien min og folk 
rundt meg er å følge de Rådene han gir meg.  
Han straffer meg ikke hvis jeg følger de, men jeg må kanskje ta 
konsekvensene på de valgene jeg gjør. 
 
Ved at jeg har et hjerte som er mykt, bevegelig og lydhørt for Gud, kan 
han lede meg lett.  
 
Dette er en treningssak. 
 
Noe av det jeg opplever at Gud gjør rundt om i verden, er at han holder 
på reise opp sin kropp her på jorden.  
Før har det vært mye fokus på at noen få super kristneledere skulle gjøre 
alt, mens de andre er tilskuere.  
Nå skiftes det om, slik at leders jobb er å alle de hellige ut i tjeneste.  
 
Tenk deg En kropp som er koblet til hode og der de forskjellige lemmene 

jobber sammen og utfyller hverandre.  

 
Da kan Gud få virke gjennom oss og røre ved denne verden.  
 
Johannes 5:19 
Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, 
men bare det han ser sin Far gjøre. Det Far gjør, det gjør også Sønnen. 
 



Kroppen kan ikke gjøre noe av seg selv,  
men bare det den ser hode gjøre.  
Det hode gjør, det gjør også kroppen.  
 
Ta en bestemmelse i dag på å gi deg selv over på nytt til å gjøre hans 
vilje og følge hans ledelse. 
 
Noen ganger vil han kanskje teste deg. Om du faktisk følger etter  når 
han ber deg.  
 
Det kan være at han ber deg å plukke opp søppel på gata. 
Hvis du ikke kan gjøre det, kan han sette deg over noe større. 
Menneskefrykt er et hinder for å følge Guds vilje.  
Vi har for mye menneskefrykt, og for lite Guds frykt. 
 
Når vi tenker oss om, er det utrolig dumt av oss å ikke plukke opp søppel 
på gata, fordi at vi er mer redd for hva andre mennesker tenker  om oss, 
enn det Gud tenker om oss.  
 
La oss ta en bestemmelse å følge Jesus 


