
 

 

En ARENA hvor hjem og kirke former 

 
Innledning: «Eplet faller ikke langt fra stammen!» Helt siden dansken Peder Syv i 1682 
uttalte; «eplet triller ei så langt, det smaker jo av roten», så har dette ordtaket pekt på noe 
uendelig viktig. På godt og vondt bærer vi videre egenskaper fra våre foreldre og slekten 
som fikk foran oss. 
Tekster; JOH 14: 8 f og ROM 8: 15 
 
De visste at de hadde vært sammen med Jesus 
«Si meg hvem du omgås, så skal jeg si meg hvem du er.» De vi omgås preger og påvirker 
oss. I APGJ 4: 13 leser vi om Peter og Johannes sin frimodige tro, og forklaringen er 
ganske enkel; De hadde vært mye sammen med Jesus! Og de var også sammen med de 
andre Jesusetterfølgerne da Ånden ble gitt på pinsedag. Selve «hemmeligheten» når det 
gjelder det å følge Jesus og bli formet av Ham, finner vi i JOH 15. «Bli i meg, så blir jeg i 
dere..» All Jesu etterfølgelse handler om å være i og sammen med Jesus! 
Til samtale: Snakk om hvordan dere bærer videre egenskaper/karaktertrekk fra deres 
foreldre. Hvordan kan vi leve slik at vi mer og mer ligner på Jesus! 
Sammen med Jesus- i hjemmet 
Vi kan ikke skape tro i våre barn, men vi kan skape et positivt «trosklima». Les 2TIM 1: 5. 
og EF 6: 4. Foreldre har en gudgitt autoritet i hjemmet, og ifølge Luther er foreldre både 
«apostler, profeter og prester for sine barn.» Barna velge selv hva de vil tro. Og mange 
bærer på dyp smerte når en opplever barna gå sine egne veier. Likevel er det ingen som 
har samme innflytelse på barna- som foreldrene. For noen muligheter det gir! 
Til samtale: Hvordan tror du vi kan skape et godt «trosklima» i våre hjem?  
Sammen med Jesus- i kirken 
Les MATT 16: 18 og EF 4: 11-15 
Bibelen kjenner ikke til den «private» troen som i stor grad preger vår kultur. I følge Guds 
Ord tror vi i fellesskap, vi er familie-kropp og hverandres lemmer. For å vokse til de 
etterfølgerne Gud hadde planer om, er vi avhengige av fellesskapet, forkynnelsen og den 
tjenesten vi står sammen om. Målet for våre liv er ikke bare å komme velberget til 
Himmelen, men å bli mer og mer likedannet med Jesus, slik at Han kan nå andre gjennom 
oss! Til å nå dette målet har Han gitt oss hverandre; som medvandrere hvor vi holder 
hverandre ansvarlig, i det fortrolige fellesskapet hvor vi deler liv og tro, og i større 
fellesskap hvor vi tjener hverandre og tar imot undervisning som former tro og tanke. 
Til samtale: Lever du tett på andre kristne som får være med å forme deg? Hva kan vi som 
fellesskap gjøre bedre for å hjelpe hverandre til vekst i tro og tjeneste? 




