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Resymé fra talen 

• Fokus 
o Mye er forandret i landet vårt det siste året. Den Hellige Ånds verk går fram, og samtidig 

tilspisser kampen seg på ulike områder: Personlig, lokalt, og nasjonalt.  
o Midt i dette er det svært viktig at vi beholder et rett fokus, på Jesus Kristus og Ham korsfestet 

(ref 1.Kor 2,2 og Heb 12,1-2). Dette er noe DHÅ har minnet oss på den senere tiden. Tyven 
kommer for å stjele, myrde og ødelegge (Joh 10,10), for eksempel gjenenom frykt, bekymring 
og uro.  

o Djevelen prøver å bruke de «dørsprekkene» han kan finne hos oss, og vi kjemper jo alle med 
hver våre ting. Selv om dette er reelt nok, så blir spørsmålet hver enkelt av oss må stille oss: 
Hva gjør jeg med det, og i denne tiden. Jeg trenger da å: 

▪ Refokusere i mitt eget liv, og «søke det som er der oppe» (Kol 3,1-2, ref også Fil 4,8.  
▪ Vokte mitt eget hjerte. Ikke la den onde lure seg inn, men beskytte mitt hjerte og 

ransake mine egne motiver. For eksempel i forhold til mine søsken i troen som vi er 
kalt til elske. 

▪ Lytte til DHÅ. Kanskje sier Han noe som er litt «omvendt» av hva vi ofte tenker. For 
eksempel be noen om tilgivelse, som vi tenkere egentlig burde kommet til meg/oss 
først.  

o Joh 12,32. Hvis vi merkere gnisninger oss imellom, så er løsningen å trå nærmere Jesus. Når vi 
dras nærmere Jesus, vil vi automatisk også komme nærmere hverandre.  

• Vår Far... 
o Mark 3,31-35. Det er forskjell på individualitet og individualisme. Alle trenger vi både  

▪ Ensomhet/alenetid. Lønnkammertid, nok tid i stillhet og ensomhet til å høre vårt 
eget hjerte. Vi kan ikke få kontakt med Gud hvis vi ikke er til stede i oss selv.  

▪ Fellesskap er viktig, enten vi er introverte eller ekstroverte.  
o Vi er søsken. Bare i Jakobs brev finner vi begrepet «brødre» 15 ganger. «Vår Far» er en 

familiebønn, og gjelder oss sammen. 

• ...la Ditt navn holdes hellig. 
o Ut fra vårt himmelvendte fokus, så blir også denne delen av bønnen et hjeretesukk. For oss 

selv, men også for alt omkring. Hjemmene, kirka, lokalsamfunnet og storsafunnet.  
o Her, ved starten av bønnen, er det Ham det handler om – og motivasjonen for alt: At Han skal 

løftes opp. Sal 141,2. David refererer her til bronsealteret og gullalteret i tabernaklet.  
▪ Bronsealteret ble brukt til å ofre dyr, og minnet folket om at de ikke kunne tre fram 

for Gud uten at det var ofret blod for deres synder. Vi vet at Jesus Kristus en dag 
kom som det syndfrie, rene offeret for oss alle. Joh 1,29.  

▪ På gullalteret ble det brent røkelse hver morgen og kveld. «Day and night, night and 
day, let incence arise», som det heter i lovsangen vi ofte synger. Vår tilbedelse her 
need får være del av den kontinuerlige tilbedelsen som foregår foran Guds trone i 
himmelen. Åp 5,8. Se også Rom 12,1. 

 
 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• «Are you where you are?» «Are you not where you are? Go to where you are, and I will meet you 
there» Hvordan har du ordnet ditt eget “aleneliv” med Gud? Hvordan balanserer du mellom alenetid 
og tid sammen med andre – sett I forhold til hvilken personlighetstype du er? 

• Lever du et liv i tilbedelse? Eller er du som et barn som kommer til sine foreldre bare når du vil ha noe 
av dem...? Tenk gjennom og drøft med andre om du bruker tid på å bare være sammen med Jesus, for 
å beundre, tilbe og lovprise Ham. 


