Som ringer i vann
Innledning: Innflytelse.. Et spennende ord, et utfordrende ord. Vi ønsker alle, i større eller
mindre grad å ha innflytelse. I alle fall på de som står oss nærmest. Og det har vi- på godt og
ondt. Men- hvordan kan vi sørge for at innflytelsen er god- og at den sprer seg- som ringer i
vann?
Tekst: MATT 22: 36-40
Som deg selv..
Sunn egenkjærlighet er en forutsetning for sunn kjærlighet til andre. Helt i begynnelsen av
Jesu tjeneste, får han høre noen forløsende ord fra sin Far: Du er min Sønn, den elskede, i
deg har jeg min glede. MARK 1: 11 En slik bekreftelse skaper det beste utgangspunkt for
sunn egenkjærlighet- og for sunne relasjoner.
Som Guds barn, er vi i samme posisjon i forhold til Gud- vår Himmelske Far. Han bekrefter
oss, Han elsker oss, og vi er til glede for Ham-bare ved å være Hans barn- bare ved å være
til! Les JOH 1: 12 og ROM 8: 17
Sunn egenkjærlighet skapes når barn opplever ubetinget kjærlighet, positive bekreftelser, og
grensesetting. Dette skaper mennesker som er i stand til å elske andre på en måte som frigjør
og ikke binder.
En bibelsk person som fikk enorm positiv innflytelse, var Daniel. To ting i hans liv var i
særlig grad med å skape forutsetningene for at han- trass utfordrende ytre omstendigheter
ble den helstøpte personen han ble; Han gikk ikke på kompromiss med sine verdier- og han
hadde bærekraftige rytmer i sitt personlige Gudsforhold. Ta deg tid til å lese Daniels bok når
du kommer hjem. Les og grunn også på ordene i KOL 3: 1-3
Dine..
Med basis i en sunn egenkjærlighet kalles vi til å utvide sirkelen, og de første vi utfordres til
å prioritere, er våre nærmeste. Les 1 TIM 5: 8 og GAL 6: 10. Hjemmebane er normalt en
fordel i de fleste sportsgrener, og slik også på troens område.
I dag utfordres særlig de av oss som er besteforeldre til å prioritere rett. I følge
undersøkelser har vi en enorm mulighet til å påvirke både i forhold til tro og til trygghet.
Barn som har nærkontakt med besteforeldre takler mobbing bedre, klarer seg bedre i livets
kaos, fungerer bedre på tvers av aldersgrupper og opplever mindre depresjon.
Men, storfamilien handler også om våre kristne søstre og brødre. «Vår familie i troen» er et
nydelig bibelsk uttrykk. Og her handler det om praksis- ikke fine ord. Les 1JOH 3: 18-19
Din neste..
Hvem er så min neste? Slik ble Jesus spurt, og spørsmålet er fremdeles aktuelt, ikke minst i
disse valgtider. Hvem skal inkluderes i den omsorg som følger et kristenmenneskes kall til å
vise Guds kjærlighet? Les LUK 10: 25-36
Som Guds kjærlighet gjelder alle, er vi kalt til å la vår omsorg og kjærlighet nå ut til alle og
alle slags mennesker.

