
 

Bevege verden  
Etterfølgelse av Jesus er å forenes 
med Guds agenda for vår verden og 
arbeide for å se den virkeliggjort 
gjennom å ta ansvar på de arenaer 
Gud har satt oss.  
Men skal vi bevege verden, og ikke bare selv bli beveget av verden, så krever det en 
solid forankring i skriften. Vi må kristne vår tanke, «for slik en mann tenker i sitt 
hjerte, slik er han» (Ordspråkene 23:7). Det er også derfor «vi tar enhver tanke til 
fange under lydigheten mot Kristus» (2.Kor 10:5). Og så må vi praktisere det vi lærer 
– vi må leve disippellivets rytmer og praksiser. Dette klarer vi best om vi deltar i nære 
og tette felleskap, som smågruppene er gode eksempler på.  
 
Det er nok av folk som vil bevege verden, så vi må sørge for at vi vet i hvilken retning 
vi skal bevege verden før vi finner ut hvordan. Gud skapte oss til felleskap med seg, 
så en måte vi skal bevege verden på er å lede så mange mennesker som mulig til et 
personlig felleskap med Gud. Men Gud er glad i hele sin skapning, og han har gitt 
oss forvalteransvaret for jordkloden. En dag skal han gjenopprette alt slik han tenkte 
det skulle være – og i mellomtiden er vi hans endringsagenter på jorden, som dag for 
dag kan bringe litt mer av himmelen ned på jorden. Det skjer når vi gjør hans vilje (jfr 
Jesu bønn: «La din vilje skje, på jorden som i himmelen). Gjennom Jeremia (29:6-7) 
oppfordrer Gud sitt folk til å søke hans Shalom (fred, harmoni, velferd og helse) for 
de stedene der Gud har satt oss. Det skal også vi få gjøre. 
 
Når vi ser på hvilke problemer mange mennesker sliter med i Norge i dag, enten det 
er ensomhet og brutte relasjoner, klimaangst og framtidsfrykt, depresjon og mangel 
på mening, eller identitetsforvirring, stress og prestasjonsangst, så ser vi hvordan 
disippellivets praksiser kan bøte på mye av dette. Evangeliet er i seg selv en kraft til 
positiv endring, slik vi har sett gjentatte eksempler på gjennom historien, men vi må 
vise dette fram i praksis gjennom hvordan vi lever sammen vi som allerede utgjør 
Kristi kropp på jorden. For eksempel gjennom inkluderende og nære felleskap, 
gjennom radikal gjestfrihet og generøsitet, gjennom at vi lever motkulturelle liv der vi 
evner å finne hvile og takknemlighet midt oppi alt vi gjør (gjennom å ta tilbake 
hviledagen) og gjennom å ha vår identitet trygt forankret i Gud og hans kjærlighet for 
oss, slik at vi ikke blir så sårbare for hva andre mennesker mener. 
 
Skal vi endre verden må vi starte med oss selv, og la Gud endre våre hjerter. Det 
skjer når vi elsker Ham, og når vi elsker mennesker. Gjør vi dette vil vi gradvis bidra 
til å bevege verden, litt etter litt.  
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Læringsmål: 
 

• Jeg forstår mer av hvordan Gud tenker om verden og om min rolle i den 
• Jeg forstår mer om hvordan jeg kan bidra til å bevege verden 

 
Bibelvers: 
 

• Om å kjenne skriften (Matt 22:29) 
• Om at Gud har forsonet verden med seg selv på korset (Kol 1:20) 
• Om å be for fred (Shalom) for byen vår (Jer 29:6-7) 

 
Spørsmål til diskusjon: 

• Kjenner jeg bibelens store fortelling godt nok, og forstår jeg min rolle i verden? 
• Hvordan kan vi vite om vi faktisk beveger verden i riktig retning? 
• Har jeg tro på evangeliets kraft til endring? 
• Hvilke vaner, rytmer og praksiser har jeg i livet mitt som hjelper meg i etterfølgelsen av 

Jesus? Og hvilke nye vaner, rytmer og praksiser ønsker jeg å ta til meg? 

 
 
 


